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شلالهلصولعنهثيد!الدي*طدرهطلاخلالسورجميالعربالقطر

!ركل.اثعياحمبل4المتطواددع!ورتسميلىمعصئم،المثت

.!رت

لتديةlUثو2لعطسةلمدخوضعهواح!هقمقوالضفى

لىمنهاالمنشيؤسنالمطنتلايمويجمعويقيم،الباحثونمنهيستفيد

عمالتئقيبIعموأقمنموفع3لالىالتثقيبكنتعمتن!لتتمنكلكعب

سورية.لا!يككاالتنقيبثعو!المخصصالفصلل!يينتكما،حت

*ستؤاو،مراطالبطيدعرف!تفصهلاص!التىش!ولوب!

...وايبلاملرجم!لاالقديمةالقبليةالممالكنشوءثم،والممنانلأىونشوه

امنمثي!لاموريةالممالكثدر2عرضوتالمت..مالطالثدثيلالف!لالخ

لصلاا!دلتو!.*ول*لفلاو*رامية،الط.م؟لثثي*لفل!

الن!!بلادعلىهيمن!تلانهاالصيثةشوديةا8إبالممعةخاصاموجزا

ولA*لفمن*ولالنصفخلكددهابمقلطتوتحكمت،والشم

نا"لىللاتني،ال!كلريال!اثمكللييههللراح!هكمدةْان

!رية.!مذمتمتواه!ها،اثديفيةالملا،مركلل!اختمر

الضلرياثعكلرحلقلىرب!لىو!قتقدمونانلكلوبالغتم

انهاحيث.ك.م032-0085هرهنيةطضبة!ض!طرهلاني

*هقة.سورضلرةعنهلكلرتطليA*س
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ولر!ل

وما،لدنا2فيتبحثالتيالعربيةالمصالرقلةمننشكلماأ!لثرما

باالفةكت!يتوفرلاهذاومعفيها..لبحثالتيالاجنيةالمصدراكثر

سو!ية،فيالالريةالتنقيبكلنتالحشلالجمعالاجنبيةاو،العربية

البزيرةشبه،تركيا،فلطين،النهرينبلادفيالحدهوكما

"لخ....المريه

"لتنقيكلأنبلcثدنا2اهميةلضألةذلكفيالسببيعودولا

كطورمراحلجميعملىإمتلتوخىالتى،المنهجيةالحلميةالإثرية

متأخرةبداتقد،الحاضرعصرناوحتى،الدايةمنلىالانسلنحضلرة

المملهلالمثلالتصدي،الباحثينعلىإلصمبمن!دلنللىا،قطرناؤ

بأث!ممرفتناولان،أيدينافيكتالتيالملاةلقلة،والدقيقالهم

حمة،،اجريت،صريمثلاثريةمواقعبضع!ضالحعلىاقتصرتبلادنا

الضوءوثلقي.،الصورةمنصانبتوضحالتي،الخ...عطثةتل

.،الضضمالحضلريتراثنامنجزءعلى

وفبرتجلعامبلاتفيتحققتالتيالاكتشافدوبمدوا؟ن

محامبح،بلاسمنمرفهمممناسلاننالد2ملىامثلفوفي،التد!

طالا،وفصاتنواقصكايخدولاالدي،المملهالامئلانجلىالممهـن

استنربنلا،ماضماتlافحاتالالريةمواقحنابدنفيالمط!وران

.المفاجأتلناتقدمالحديدةالاثرية،التنقيبكأنوطالما

ق!ونفيكعريفهاحسبا؟ثركافةيمالحا؟ئدعلماناحديظنولا

احرةوعلم،ئيءللالرالقثونىفالتعريف!كدلكليىالاعولا.ا؟لد

خر.2شيهجلاملالناأ،لىبمديدضلماللىي
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التيوالمنقولة،الثابتةالحضلريةالشواهدصالقثونتبمرالاثلر

مئتىقبلالانسلن،رسمهااو،كتبهااو،إنتجهاإو،صنعهااوبناها

منبقىصاكلفهى..هجرايةسنواتاوعشرمئتيناو،ميلاريةسنة

التاليه:المصورخلالالانانحضلرة

الى:ا1تقسمالتىالحجريةالحصور-اْ

م.ق00012-00010001(لتيكباليو)لأالقديمالحجريالمصر-أ

م.ق01008-00012(ميزولوتيك)يي!الوالحجريالعصر-ب

.مق0105ء-0008(ليولتييك)الحديثالحجريالمصر-ب

بشكلوالوصي!القديمالحجريينالمصريينحددناقدكناوان

نتالحالىبلاستنلاالحديثالحجريالحمرزمنحددنافقد،تقريبى

العضوريةألاج!امفي.14C(!)1،الكربوندةماتحليل

الى:قسمواقد0031-00051اسلنحا11الحجريالححر-2

...مق(005-0005الاولالنحاسىلحجري11المصر-2

.م.ق.(.ا.-005(الوسي!النحاسيالحجريالحصر-ب

...مق0031-...،ا،خ!النحاصيالحجريالمصر-ب

بمديأدييAالالدورهلىاعلىنطليانناىالألاشلإءمنلابدوهنا

13،امتابةفيهظهرتاللىيالبرونزيالدوروقبلالحجريالدور

ايضا.التر!فجرعصر

:بدور.ويقسم012-ا.0031:الرونزيالعصر-3

..مق0310021-0القديمالبرونزيلألمصر-2

..مق0016-0021الوسي!البوونزيالممر-ب

.و.م0012-0016الحديثالبرونزيالحصر-ب

:ا!وبتم0،05-0012ائحدبديالمصر-(
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..مق9..-.؟ا.القديمالحديديالعصر-2

.م.ق007-0109سيلىالوالحديديالحصر-ب

..مق535-007الحديثالحديديالمصر-%

..مق322-535الفدسيالاحنلالعمر-5

.ا.مق07-332اليونرالاحنلالعصر-*6

.الميلادبمدء63-07البيزنطي/الرومالىإلاحتلالعصر-7

I-الاسلاميالعربىالممر-8 ITO

يزيدماخلال،الاثريالتنقيبأعم!اواتاع،ا؟ثارعلمتقدمومع

المتصلةالابحكوتثعبت،الاثريةامتشفكزادت،الزمن1منفرنعلى

الملماءيهتمأنالضروريمنو،أصبح،التخصصالىالحاجةفدعت،بها

المصورفصلتلدا.محددةزمنيةحقبةوخلال،ممينةنطقةبأثلر

حضلرتها،بدراسةتعنىممامدوأقيمت،تليهاالتىالمصورعنالحجرية

الىتمودالتىا؟ثارأما،"التارلِخقبلماثلر2"اسمعليهايطلقالتي

الملماءنيسميها،الحديدي،1الرونزي،النحاسيالحجري1:العصور

اليونثيةاي،سيكيةوال!الفرسيةا؟ثلرتليها،القديمةقيةالرالاثلر

الزوعهلى.منفرعولكل.الاسلاميةالعربيةا؟ثراوأخ!،الرومالية

الخاصة.1ومدارسهمماهد.

مماهدمفهومحسب،القديمةالشرقيةللاثارابىالجغرا1المجديثعل

لان.وايرانتركياالىبلاضافةالمربىالمرق،الضربيةالاجنبيةا؟ثلر

عنبممزلالواحدةحضارتهاتتطورولم،عتقوفمةتكنلمالبدانتلك

وأ،الصمرىأصيةبأثلرتمنىخامةمماهدتوجدذلكومع.الاخرى

بلادثلر2)هوخر2مصطحضمنلندعجالنىالعربيإثرقاو،ابر!ان

.1(إصيةغرب

بدايةمعالقديمةالثرقية،ثلرlحقبةتبدا،ابا.المفهوموحب

مع.مق535عاموتنتى..مق0005عامالنحاسىالحجريالدور
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فرسامبراطوريةودأصيى،العريللثرقالفلرصالاصتلالعصربداية

*خمينين.يدملىالصالمية

دائرةمنالحجريةالحمورثلر2نضرجكنااننايتضح،كلههلىاومن

فييستقربداتالانان"نوبدما،!لكلئ"القديمةالثرقيةالاللر

ودطور،الحديثالحجريفالدورقرىالىلتتص،صب!ةمتوطنك

اللاضة،والمصورالنحاسقالحجريالمصرفيمحصنةمدنىالبمضها

الحعري،المصرلورةشهدانتقاليا.عصراالحديثالحجريالممراعتبرنا

التيالميديةالقمدةوكونت،البثريةالمحتممكحياةاسىقلبتالتي

دواستنااطرفيندظهافلأنالذا،بحدفيماالنريةالحضلرةعنهاتطورت

001051ماممنبدلا.مق00085عإمتبل!أالتي.القد.يمةالثراقيةللاثا!

..مق535عاموتنتهي،.مق

بانهعلما،السوريالحربىأالقطرجممنبالىا؟لدعلميدخللم

باللراسكثخصصواوالذين.حديئاالعربيةإلاقطلربقيةجدمكدخل

عذهبابحالهمفيينصنأخلىواوا،الاجنبيةالمحاهدتملواْفي،الاثرية

في!ا.دوسواالتىالمماهدملىهب.أو،ايديهمعلىتتلملىوايناللىتهماياللى

،اثرقفيونحن."القديمةالرقية"إ؟لرمصطحعنهمإخلىناوقد

المصمحاهدااستخدامعلينايجبفهل.أثلرناوا؟للر

نحنوأن.ومكلأيازمثيإالمصطلحلهلامفهومهمحددواالفربعلملا

واضحابقى،المصطلحلهلىاالمحددبالمفهوموقبلنا،جلريناهمالمختصين

نسميهاكيفويتسالونا.ف!ناعلىيختلطسوفولكنه.اذهالنافي

ااْمناالرقالىوليت،بلادنافيوهىأ"القديمةالرقيةإ؟نلر"

"،القديمةالثرقية*للر"يمونهنيمانقلدهمالاعلينالزاماإرىللىا

ثر2"هوخر2.بمصطلحنستبددهالاصحعدىاو،الصطدحا1هداونفر

قبل.منالناسيالفهلممصمحوهو."القديمةالحربيةالقباللممالك

يرفضه،سوتالباحغنمنفريقابأن،موقننااكونأكادأو،واظن
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ومع.بلىاو،بثدةبتقد.فدولالت،بالسضلىبقبلهسوتخر2و

Yهلىااخترتفقدذلك I"eبه.قتن!ي

حضلىةصلساسلافنا،نوحبنسمالىينسبونيناللىوأولئك

الثموبلاد،البزيرةثهثبمبقباللكثوا.الفتحقبلالعريالمثرق

فوقهاوبنوا،الارشمنبقمةفيمنهمعشالراصتقرتلم،والمراق

ممالكمدنالىتصلالقرىهلى.منوكنرا.القرىكونتالتى،منرلهم

تسيطركانتوالمدينة،الارفىمنيجاو!هاوماإ،لمدينةصملكةكلتضم

كلمما.ودوصيدها،المدنجميعاخضاعوكحاول،مدينةمناكثرعلى

2922O-0235الاكلاي(فرصن.)شروكينعهدييحدث Aاخضعي

النهرين،بلادشملتقويةلدولة،جنسهبنيوقبائل،السومرين

المنطقة.فيكب!ةدولةاولوكالت.الامبلادمنالثماليةوألاجزاء

السلالاتةشةكب!اعدماداية!السومرالملوكقوائمتلىكرينالنهربلادفي

الببولهلىا.ا،كديالدوروحنى،نانالطومنلى،(لححمةفيالمدنالاسراو

-)غ!لا!اصمالنهرين0بلادوتلر!،للر2فيالباحئونأطلق

000235منالممتدةالزميةالحقبةعر،السلاالاتإفجر - TAمق.

،اوروك،اورمدنفيححمةصلالاتوصدالاثريةلابحكlاثبتتاوقد

وك!هاومدي(/بصمية)ادب،(فلر.)نوروبك،وما7،كيثى،لحثى

كثىمدينتىسلالاتعدافيماسومريةالسلالاتهلى.وكلأت.كثر

نمقد.عالاعلىسكنتهاالتيالحشالرباسمصميت.اكديةفكثتومدي

اسملاممد!لرايبلاوثهلقفهذ..ذلكغررالشامبلادفيألامر1يكئولم

)جثراي!ارشوم(مسكنة)ايملر(جرابلسقرلب)كركميشمثلةكث!مدن

وف!ها،ساصرنهرحوضفيمنهابالقربوخاشوم(ا؟نلركيةفيتبة

هلىإلالريةالتنقيبكنتالحخلالمنونتعرتا.مواقمهانعرتلاكث!

شماليالساحل!لىاجريت،إلممقبسهلالخل2مثلاخرىاسملا

الىالمثرفةقرية)وقطنة،يروتشمالي(جبلا)بيبلوس،اللادقية

الثرالالففيأما.قا.مالثالثالالففيهذا.(حمصمنالشمد
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مثريكعن،والحثيين،مصر،الخألا،صري،بابلوثلألقفتحدثنا

باسملىتسمىكلأتوالتى،الثامببلادإنتثرتالتىالحغرةالممالك

محلتن!عوااحيالا،مستقلةعثيرةكلكالت.نحتقدكماعشالرها

6اخرىقبيلةعشائرفدالواحدةالقبيلةعشالرمجموعةنتتحد،جرتها

لتضاصموقد،التقلالبتها(ألىواحدةكلعلات،الخطرزالذا11حتى

.سنرىتجيلتهاكماشع!ث!ةمع

.LJ131وفوحا.أكثرالصورةتصبح.مقا،ولالالفإلىانتقلنا

ثمسكتالتىالممالكتنسب،وثيقةأية،ا؟نحتىنمرفلافنحئ

الاقلعلىاو،بجمحهاعاماسمالى.مقوالثالثالثالي1الالفينفيبادت

فقد.مقالاولالالففيأما.(الثالثالفصلإنظر)بعضهايجمع

بيتمملكة،حماةمملكة،دمشقمملكةمثلمتحددةسمالكتاست

نسبت،الخ0001بحيلألىبيتمملكة،عدينىبيتعملكة،اجوشي

تنتسبالتىالقبيلةاسمقلاو،الا!برجدهاهوالدي،أرامالىنفسها

،الامبلادفيكثرةممالكاسستالتىاميةالارأالمانرهدهيان.اليها

بمنهاستقلةكلألتبل،قويةدولةوتشكل،تتحدلم،الرافديناوبلاد

أقوىقيلاةتحت،الدفاعاو،الهجوماجلمناحيلألاتتحالف،بمضعن

استقلالهاالىمملكهاو،عش!ةكلعادت،الخطرزالواذا.ملودًالممالك

احيالا.ابينها!الداخليةالمنارعكوعادت

القباللممالكثلر2"العنوإنان،وجلاءبوضوحلنايظهرهناومن

عئسالري،او،قبلىاساسعلىقائماكانلواقعتمريف،لأالقديمةالمربية

جداهلاةناحيةىالأتطرقأندونالمدخلهذااختتمن/1ليينبفىولا

عربيةأالقباللهذهنسميلماذا:إلتالياالسؤالطرحنآخلالس

بوإديهجرتقد،اياهاالقبلأللان،الباحثونيتفق،الحقيقةفي

الخصبةالاراضيالى،الثاموبلاد،الحربيةالجزيرةشبهرصحاري

واللفة،القبائلتلكلغكان،الحديثالبحثأثبتوقد.بها،المحيطة

الاكلايةمننتبينهاالتى،الموضوعية1والحقاْلق.مثتركأصمنالمربية
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والبئية،،والارامية،والكنمالية،أريوالاشرالبابلىبفرعيها)

الخلاتتبرزانإمناكثر،القرابةصلاتتوضحوغ!ها،الحميرية

تحتاجولا،المىوضوحوأضحةبينهافالاترإبة.بينهافيماوالتباين

مردهآالتىوالمميزاتالخصانصنتجاوزانيلزمناوهذا.براهينالى

الحروتحيثمن،!لكلاللفةالىنن!ظروأن،لغة!للفيالتطووعوإملالى

الحاضرفيوتصريفهوالفملالثلاثئوالمصدرالكلمكمنهاتتألفالتى

أصمل!،الضمائر،التانيثواالتذيهروعلامكوامسامهالاصم.والماضى

تثيركلهاوهذه.الخ0001،الصفك،المتقد،والموصولالاشارة

اللضةتشكلالتى،اللهجكهذهشئتوإن،اللفكهذهوحدةالى

تطورها.نيا،يخرةاالمرحلةالمربية

القباللهذهنعدانمنيمنعمايوجد،انه،هذامنونستمخلص

نلتمسانيجباللىي،إلكريمالقرأنفيوردقدوإنهخاصة.عربية

قرضيا،لشىأنهأي،عربىقراَنأنه،الاقواملتلكالحقيقىا،لمفيه

بلسانانزلوقد.الخ....او،حميرياو11،عدنانياأو،قحطانياأو

ثميب،او،اسملميلأو،اهيمابرااو،نوحبلانينزللمفهو.عربى

القبائل،تلكيجمعالذيالماما،سمهومعربى.الخ...موسىاو

ا.كلهاتفهمهالذيهوالعريىواللان.ويوحدها

،السوريالمريالقطرفيالقبائلممالكثار2علىنتكلمأننا1وحيث

لذا.الجلىهكافيضخمبمجهورفامواالذينالملماءنهملالايجب

.ايوريةنيالتنقيبتاريخيلىفيماصنمرض

،،،
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لأوها!هلإا

ف!شارممر%وقبِكا

بنالنهروبلاد،فلطينالمقدسةبأللر.الديدا؟ئديونالباحثوناهتم

بلادبنيربصاللىيالضطاتصوريةدكن،سوريةبأثريهتمواانقبل

العربية.البزيرةوشبه،الصفرىواصية،ومصر،وفلسطنالنهرين

طىوعوق!ها،ورانهاوما،النهراينبلادالىالمتويالجرب!فهي

كن!هاالحضرةارفىجملها،؟لقديمالمالم2حضدإتينالطرقمصلبة

منرلخراثبوفيهاالاسوريافيبتحةمنفما.المربىاثرقاتطدمن

البثن،كست!وي،ودنياهمج!ودهممن،طبقكببدطبقك،أصلافنا

النهرين،بلادالىفوقهايمروابلاوتقنعهم،فيهااتنقيبالىبهمولدفع

التِ!ش!لقديمفصورة،حديثهاالىوالاصتماع،خباياهاعنالك!نفرون

صورية.بدونككتمللا

منكث!زار،القديمالمالماصضدإلاورو.ىإلاهتمامبلاجن

الخرائب،بنفتنقلوا،الامبلادالباحئنوالملم!،المترفينالرحالة

ينقبواولم،وقراهممدنمفيالناسوحياة،انظورةالاطلال?ووصفو

الحصر:لاالمثلىسبيلعلىمنهمونلىكر.الطميةبالطرقا؟لدعن

ص!()!*نيبوركلرستنالئهرالدانركيالبحلامة

بوركالالمثيوالرحالة،ثرالثمئالقرنمنتصفعندالمنطقةزأرإللىي

J.)هرد .L Burckhardt)5018.)عممحالشامببلادللصالدي-

I A I I،الثيخاسمتحتالمضتلفةمندقهابينولنقل(الاسلامفمتنق

عنوانه:كتاباوالف،ايراهيم
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,td!.مأ.لث!"ول3ك!هال!"ال!!.!كىdrل!ا
)24/1823(,des Sinai

.بالقامرةاصلاعيةمقبرةفيدفنتوفيولماا.ومثاهداتهملاحظلالهضمنه

ياسبراولردىإلالملأدىالرحالة1قام،(7018-5018)الوقتنفىوفي.

Ulrich،زنسيت Jasper Seetzenونئر،الثامبلادفيباستكشافك

الكت!

.لا.،5!مح!لا!هههل!!ا!ضكه(1.!

المتلمبمنفمالوا،بمفردهمالبلادفيتجولوا،كث!ونوغررهمهؤلاء

ضرورةالىالانظلرلفتوالذا.الأثريةالملاةاوتوثيقجمعفيالمصلابولقو!

والرسلم،،والمهندس،اللغكعالمفيها،متخصصةعلميةبمثكتكيل

رجه.اكملعلىالاطلالبدراصةتقومحتى

النهرين"بلادبمثة"مي،بريطانيةبمثةتشكلت،المنطقهناومن

F..R)برئاسة Chesney)،منتصفقبيلالبلادالىقدمتالتي

الدجلة1ضفاتعلىالاثريةالموإقعواستطلعت،صثرالتاسعالقرن

مناكثرفيابحالهانتانحونثرت.بينهماالممتةالارافيوفي،والفرا!

التالي:1الحنوانتحتمجلد

.F .R Chesney, The Expedition for The Survey of The Rivers

I.فى f O5&1(!ر!!لم!!

01عامفي ntدرإسلالهملمتابمة"فينيقيةالىةالبث"الفرنسيونجهز

الىالمامبنضىاليمثةإوصلف.نابليونحملةخلالبمصربدأوهاالتي

(.E.حهولء")رينانإرنصتبرئاسةوكالت،الامبلادساحل

ومن.وارواد،صور،صيدا،(جبلا)جبيلئلر2وررصتاستطلمت

Mission.:عؤلنعها De Phenicie ( )1864 ff,!"!م.

،؟918واول2عليوخلال،الماضيايترنمئ!لاخ!الربعفي

وخلال..الاسورلنهرإليمنىالضفةعلىزلرليقعموفيالملألبةبمثةعملت

لوثلنفونفيلكسىالالممانىالباحثقامماAعام

(Felix vonLuschan)مصلافةطيهامئرمنقوشةلوحكمصدربتتبع

-16-



فيالتنقيبنتالجونئرت.شدا،راعيةالمديخةاعلىف!ت،الموقعفي

:المجلدات

حم!عأ.7.!8أ!د!ولولمم!-)فل!ص!ه1(إ.)4391-393

المسئكفين،الرحالةمنالمديدزارهافقد،الفرأتعلىجريبيىأما

عموصلهااللىي،(!!!يقاأ*3"،ا)صمي!ثرج!بينهممئوكان

IAVIبالموقع،البريطاليالمتحفاهتم.القديمةكركميشههـ!انهاوعرت

مندرسونحلبنج!البربطليالقنصلبلدارة،تنقيببثتوثكل

(.P Henderson)غرضاوكان،اهها-1878عاممنعملت

مروروبمد.ممظاتكسرالتى،والتماييلالمنةنوثةحكاللواستخراج

هوكورتالبحثةرةبأول(8091)انكليزيةبصخةاليهاملاتمما03

!ومبسونبل.كمبالبمثهادارةتلم015191(.!.ك!H!للاث!)

!ll Thompson،ءولص!.R)،ووليليونردالس!اعقبهثم

C.لأءصرز) Leonanrdالحرباندلاعمدالاعصرقفتتو..،لم

ودسم،جديدعنالتنقيبكووليتابع02091ماموفي،الاولىامونية

:المئورات.فق!واحد

.5291()Carchemish Part ) ( )1491 , 4) ( )2191' , III

الحثيالمصرالىتعودالتيأ؟ثلرهيكركمبشفياكتثيفمااعمإن

وبوابة.وممبدفصراطلالومنها..مق006-،0012الحديت

اليهحلفللجذب،الانكليزانظر(كركميىا)جريبيىلغتتوكما

اوبنهايم.فونهرفرايمحى،النشي!الالمثىاليايس

.(Max Freiherr von Oppenheim)

اخبر.،الخبورمنبععلىالبلرونكلنوعندما،1Wعاموفي

الىكم5حواليبمدعلىبقعاياللى،حلفنلفينمعبلبوصراداطنون

بنفهودا!لد،الموقعالىفروع.الحنراسبلدةمنالنربيالبنوب

.1391مامحتىواستمر،هنك،المملبدا1191ماموفى.الاخبرمن

مممن،ابرقعفيللمملءور،سنةعئرمتةحواردامرقفويمد

ه!القديمة*لو-17-



مردهرة-صتوطنة-دانالموقعأنعلىالتنقيبكدلت.2791-9129

بيت؟راميةlالدوكعاصمةأصبحثم،الميلادقبلالخمسالالففي

نثرت.جوزإنعدينةاسمهوكان،.مقإلاولالالفمطلحعندبحيالى

:المجلداتسلسلةفيالتنقيبكنتالج

)6291(.D.erTeHHetlafI ,)3191( II ,)0591( III ,)5591( IV

البروزقام،1291عاموفي،حلفتلفيالتنقيب.أثناءالبيضاجبلة

واكتشف.ا؟لحسكةغربىالحزيزعبدجبلباستطلاع،أوبنهايمفون

وقدأاالبيضد-نبلةيدعىالذي،الجبلأقسام-Tافيتماليلبضمة

ولم9291عامالموقع2نينقبثم،برلبنالى2791عامنقلهامنتمكن

.اخرىقطععلىيصثر

-orrens, Die Bildwerke Vom Djebet Elقأ-.U Moortgat

.7291()Beida In Ihrer RUumlichen and Zeltlichen Umwel.t

تهدفلانها،اجداهمة،الاشكشايخةواالرحلات،الاثري!المح

عليها،المحافظةضرورةالىالانتباهوتلفت،الظاهرةا؟ثلردراسةالى

(itوله)برنستونتجامهبمئةتهدهذاكان.توثيقهاوبالتالي

الملماءمنكبي!عددمنمؤلفةسوريةالىبمثةآرصلتالتى،الاميركية

لفثها:مؤيعنبرو1091وعام،5091-091(عمىبين

Publication of an American Archaeologial Expedition to

.50 -,9091 ,I.))!)4) IVلإff14091,0091,-9918Syria in

والكتابك،،الممملريةلألبقاياعلىأجريتأالتي،اسكالدرإأهممن

lالطلمانقاامانطلقهذاومن.الوقتهذافي هرثزفلدارنتلالماليان

الريةمسحيمملية(ص!.9Saaraسلراْوارنست(.ص!)مل!امه*

نتالحونثرا.811-با.91عاممنوروافد،هالفراتحوض؟ثلرشدلة

:تمنوانكحتمجللاتاربعفيلراستهما

,a .E Herzfeld, ArchAtologische Reise Im Euphratص!3مم!ه.

.0291()111,(0 1191) ,( IV"4(اة !+ s - Geblet 4 ( )1191 , IIكلا

موسيلالواسالتشيكيالبحالةتبمهم1291عامونج!

بانطقواهتم..1591مامأخرىبرحلةق!لم!(اللى!لل!(ال!م!

.(-ا-رقممصوار).القطرمنالرقية

-18-
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فيالمحدودةالاثريةوالتنفيبك،الاستكافيةالرحلاتهدهنمت

اذ!لرهم،لمسمنولف!هم،لهممثرعةالابوإبوكلأت.المثصرالمهد

سورية.فيالتنقيباض0أفرتخدململانهابل،همةغراعمالهملانلا

.أعلاهالمدكورةلمصكر1اليهااضرتقدو

فحرت،ا؟ثلرعنالطميالبحثبدأ،الفرنيالانتدابعهدخلال

ا؟لروت!جيلجردمنهاالفرضكانكملةشبهاثريةمسحعمليك

إلانكير.بمضالمملهذانج!ساهموفد.القطرمحانظكفيالباقية

بيادالبحالةا؟ثرعلىلكف9فيالجويالتصويراستخدممناولوكان

الضم!منبالطالرةحلقاذ80؟91-2791عام(.ولPoidebar)بلر

علىالزورديرحتى،البلايةعبر،الرقيوالشم!،الشم!نص

تتبعقصده.وكانالدجلةعلىديوارعينجسرحتىرحلتهتابعثم.الفرات

وقد.وتحمينكمصكراتمنفيهبماالرومثيةالحدودخ!مسد

راجع:الهامةالاثريةالتلالمنكثيرالىإلانظلرلفت

le desert de Syneول.!ال!!أمحم!!!م!ع!ه

)3491(.+I II

تنقيبك.ول!،بيتزارداليدالفرني1باثر2191عامفي

62حوالىبمدعلىيقعاللىي،(القديمةقلاش)مندالنيىتلفي!لمهة

في:ابحلالهنتالحولر،حمصعنالضربيالخوبىالكم

.3791().M Pezard, Cadesh

منيلديالسيدالفرنيحضر2491عامأي،سنواتبا!يعوبعده

R.)بويوندي du Mesnil duBuisson)تطنه)اثرنةموتعالى

حمص،منالرتىالشملىالى،كم18حواليبمدعلى،(القديمة

عمىخلالالممللمت!مةعلا،صنوات3دأمانقطاعوبحد.التنقيبوبط

2791-IAVA.ضربكمنأمانفيالموقعوبقى.المملعنتفتوثم

Jaiفي:أبحالهنتالحونثر.هذايومناالىالمنقبينورفوش

du Buisson, Le Site archeolo !que de Mischrif!لا!لل."

)3591(,Qatna-

-02-



كربر:منمؤلفةفرنسيةبعثةنقبتاIrv-2691الملإ!وفي

(B.Carrier)،برواندريه(.A Parrot)م!(!وبلرواس

منالرقيالجنوبالىكم6حوإلي،(القديمةلربو)الن!بموقعفي

في:دالنتالحولرت،محدودةاسبلرافاجرت.حلب

*(2791.; ) 2891 (; E)!ه؟7!ول!ال!

.2891()Revue 'd Assyroilogie

كب!ةاضىودنقيبتلعرامةبدايةيكوالتعرالشقيبكهذهكثت

الايودالىنسبة"امحبريالاصد)طاشارسلانموقعفيالتنقيبعنها

والتي،ا؟رأميالمصرؤإلمدينةبوابكجوانبعلىتنتحبكلأتالتى

ملى*راميةفالوعديةهيالتي،(الرقة2وحلبالىا؟نابمضهانقل

لرنسيةبحثةَقلاتوقد.المربعننمنالثرقيالجنوبالىكم9بعد

دانحلن:ت!وفرانسو!الشه!الفرن!ياص!العابلاارة

F.ول) Thureau - Daniدونلن(ط!5!بلرواس:(ومسلمديه

G.)(وذوصان.قىملأل!ل!للا*) Dussion)ممادقعهلىافىبالتنقيب

IAVAدراصعنتلأدحعنالتماليالكت!واصدرتL:ا

.3191()Tash-!0!لهtول!ء.F Thureau - Dan

الفراتلنهراليرىالضفةعلى،أحمرتلالىاياهاإبصثةانتقلت

صاصرنهرمصبجنوبيكمرا5و،جرابلىمنالجنوبى"لكم02

ا،راميةالمملكةعاصة،برسيبتلمدينةأطلالهوأحمر1فى،.بالفرات

مواقعفيضاهدواكما،فيهلاهدونالرحالة1وكان،عدينىبيتالقوية

طاش،ارسلانبمثةانظرلقتمنقوشةولوحكتملاليل،مماعرةأخرى

امت!فيتحريلألهانتالحونثرت،3191-9291عامبالموقعفنقبت

:النار

.3691()et tit - Barsib!!ل"eau - Dan!03!س

بصئةنقبتحيثالجنوبأقصىالىننتقلالم!اقصوم!

عوقع!،291عام(B.Hrozny)هروتزنىبرئاصةفحيةثي!للو

الىكم2و،نوىبلدةمنالجنوب1الىكم6بمدعلى،سمدالثخ
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القديمة.امنعاليةعثتروتمدينةهوالدي،عترةتلمنالشمد

كثفوقد.أيضاالقديمةقرنيم-عشتروتمدينةف!وسعدالشيخأما

الئامببلادا؟راميةالمدنفيالمعروتالنوعمئبثرلشإصدعلىنيها

لرميى)نصبعلىكثفأنهوذكر.دمقالمتحفا؟نوهوالمالية

.*نميايندرينلا،منقوثحجريةولوحك،(الثالى

الى،وبمثتههروتزنىرحلةالمامنفسمنالخرايففملوفي

واضوكلي،اياشكوااسميحملتلعلىالتفتيشبقصدالجزيرة

ا!لزارانهرفم،الاصمبهداتلأييجدفلمالميتثيهالدولةعاصمة

*لزار،حلببنطقةتجو!اله!أثناء.كلهاجضجغنهرعلىالواتة

ارفلامدينةظنهالذيرفمت،بتلاستقرثموجنديرس،إختربن،رفعت

،291مميخلالادقعفيعمل.اصشيببتمملكةعاصمة،ا،رإمبة

المصرمنالصريبالخلىالخطرطة1الرقمبحضعلىوكثف،2591-

.(((مىراجع)الصف!ة1اللقىمنغيرهاوعلى،الحديثا؟!ثوري

تحجواعطت،توقفتقدالمواقعهذ.فيالتنقيباعمدكثتويان

.مترةوملريأجلريتتنقيبكفان،جيدة

اللاذقيةمنالشمداالىالبيضاءمينةفيمدفناكتشافإراثعلى

راسوبتل،ادقعفيللمملنرنيةابصثةتثكلت،هلىإبنوراس

شي!فركلودالاستذبادارةاotlyحتىity%منذعملتوقدالرا

الحمليزال،ولا،خرون2إساتدةإالارتهاعلىتماتبثم.أظ(

وعدد،البمثكأعضاءبأسماءواتثبتعلىالاطلاعايريدومن.مستمرا

كت!لهيقدم،نث!االتيوالدراسك،بالتنقيبقمقاالتيالمواسم

الافية:الكافيةالمحلومكسملاةجبرائيلالاصتذ

.7891()ene!4.،ل!لهس Ougarit, Metropole3م!ه.G

لنهراليشىالضفةعلىملريفياما،الساحلعلىاجديتفيهذا

على،(2291)عامالتنقيببدافقدا.البوكم!بلدةمنبالقربالفرإت
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يحفرونالبدوكانعندما،الكلتىالحجرمنكب!تمث!جدعاك!ئاتأئر

جدعفأحفربلامرالبوكم!فيالمقيمالفرنيالملازمأخبر.ا!تلفيقبرا

نبة(بلنكوتمئ!)باصمالطميةالمصادرفيفيمراصبحاللي،التمثل

"يد.النرضالضبدالى

1عاموحتى2391عاممنذ 79 tبارواندريه!دانالسيد(.A Parrot)

تقلاد.وبحد.والمهندشناللغكعلماءمننخبةوي!لكده،الممل3يدير

J.)ملرج!ونجاناليدالىالبمثةاداوةلت2 Margueron)7591عام،

القديمة،1باللغكالمختصينمننخبةباشرات.متمراالمملولايزال

موا-عناوليةتقويرالبفةنثرت،المادةهىوكما.والحمدةو،ا؟ئلر

الصليكمجلةفيوكذلكبعدهوما16العددهض3مجلةفيالحفريك

نتهلحنثرتثم.0591ماممنهاالاولالمددصدوربمدالسوريةالعربية

في:الانحتىاليهاتوصلتالتى

,Parrot.1مح!،4archeolof3حملا: Mission archeologiqueول.

d'(5691,).))محأع!ال!:01حم! Ischtar4محلالمأ

,)591(.2!!لةكلا!(,3.5891!!!!!دريم
9591)()6791ا ; III. Les Temples 'd Ischtar et de Ninni - zaza)

.Tresor(037هـج

موازيةخرىtسلسلةجلألبهاوالىا،ثدعناللسلةهذ.تتحدث

الوثالق:عنتتحدث

6 deكام!فاeiraM6!فعهمه".G/!ولك!ه.

epigraphique, historique et Litteraire, Archie Royales3!+2ء.

0Iff 0591( ) fمحهح!ط

:دسمختلفبمنوانأخرىسلسلةصدرتI%Alعامومنذ

3-1Marie, Annales, De Recherches, Interdisciplinaires

(8191-91لههـا0

!دعسنيلديالفرن!يبهقأمما،الهمةالالريةالتحريكومن

،صوران،شيضنخ!مثلحماهمنالثم!الىمواقعفيبوسون

(13Syria-3191)راجع391.عاموذلك،س7وتل
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انيلتالدانرك!!المالم1أنظلراليهلفتفقدالكب!حماهتلأما

التنقيبثابينت.3891-3291عاممنفيهعملاللىي(HIngh.،له)

وقدنأ؟2وحتىالحديثالحجريالدورمنذماهولاكانالموقعانعلى

نجما:النتلأدجنثرت

3 Sept Cam. pagnes de5لاRapport PrBliminaireوله"!،لا،.*

Hama(!وا). en Sy +eالةوللاأكشلا

منسلسلةالبمثةادارةأصدرت،التقريرهذاالىوالاضافة

منوانها:اسكالدرا

Rechemhes!أ!نأل!ا!3!!ل!ه de!!للغ!+!.

III11(.ff4891((-

--السوريا!البمثة"اسموهابمثةالامريكيونجهز3591عاموفي

G.)يفناماكبرئاسة"الحئية Mc Evan).اداا-صاالتىالبمثةتوجهت

R.)وودبريد Braidw(>od)عهصر!خلالعملتحيث،الممقحملالى

:بتلالالاثريةالسكنيةوالطبقكالعصورتحريعلى3591-3691

مورأتها:ومنهويكوشطلالجد"يدة،طحيند

Braidwood. .L .S Br ! aidwood. Excavations in the Plainل.."

13لمAntiochا(0691).

فيلينتقلالهرةاورإمداينةتركL.لأءا"*ووليليوناردنسير11

الىكم1،525،لمامىلنهر،االيمشالضفةعلىعطشانةتلالىإ3691مام

فم"لئانبة11الكونبةا(الحربخلللالممل1نواقف.افطلابةمنالثدرق1

الخالااللالخامداينةهوقعالموأنالتحراياتأثبتت90(16عمعاوده

كما.مقالثماشالالفإخلالالشام)1بلادبتديخهاعادورالعبتالتى!ا

الهمة:امنشورإتهاوعن.سنرى

,D..J Wissman, The Alalakh Tablets(5391); .L Wooley

.(5391)alekh ( )5591 / .A Frgotten Kingdom!ب

وخاصة،إ،لج!يرةبمنطقة(07.ع.صأMallowan)وانما،1اهتم

حطينا)بلاإر4شافربتلفنقب،إ،ثلرياانشد4ايةبدانج!الخابوراحوض
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ابماإبمئةفمتالئانياداصمو.خص.3791ولأا،3علىينن

كم،،!درمايرودل،بزأرشلؤثرقيكم15عربيدكلموقعبتحري

بئليالنه،عيديدمث!ملىعثرقدكلنانهوبما،.براوشفرغرك!

الالكليريةالمبصثةقبت،االا03مام،برأله.دلببمأوالجغبغأعلىالحسر

,IraqIII.:مراقمجلةانظر.برأكتلفيبالتنقيب،مينها IV, IX

فقبحيث،ا،لبليخضصالىا!ياملاوهنافتقلالخلارفىصرومن

حمم،جدل،صف!ى،اسمود:2891عل!ظلالتاليةالتلالفي

)!أ*رأيم.،اسهيص

الصعلأضهد،اجريتفيالفرنسيةالبمثةعملالىبلاضافة

قمفقد:"الثثيةالكوني!ةالحر+قبلملصظاأثريانثطاالوري

،الروسقلمة:كلالفيبتصريكا؟39عام،م!-ه3)فوويهالفرنس

ودل،جبلةمنالثص!راألىاللاذقيةمنالرقيالجنوبالىكم،1

فظر:كم،جوالىجبلةمنالجنوبالىصوكاس

ع!!الث!يى،حم!!مه!هل!نأ)9391*

امِريكيةتبمثةقد2891عاممن.،تموز8وحتى،حزايرأن1،من

وودبريدالسيدبلاارة،شيكللنهوجامحةفيالرفيةاسكالدرامعهدمن

(R.Braidwood)لالى2،طرطوسيجنطي،الحمامأثبةللفياتريك

ككأد.قعانفتبنكمو"جدحوإلىالمنطرقرابةمنال!سالحنوب

وبنفى.لروع!يlالاحتلالإعصروحتىقبر.مأالخ!سىالإلفمنمأهوالا

كمم(بمدعلىيم!يقعاللى،سمرإيكثلايلااالمبمثةاستكثفتالوقت1

نافتبنن.3الانفىدحملقريةبجوار،أنطرقربةمنأالئرقلملى

002i-0031البرونبزيالحصرمنالتل iمرةإستوطنثم.مIخرى

الروم!ي.الاحتلالعصرخلال

!يي028:لاجع

وابحلىالتنقيب؟صحكل!واقفت؟الثاليةاالملليةأالوبظل

Iالفض!يةدلفيتحريكعنأمريكيةبمثةبهقمتماباستثناء،؟للري

مقامريكيةبمثةقلمت،i11.عمفش.المنراسلبلدةالمحدر



الىايفنم!بلاارة،ضيكفوبجلامةا،لرقيةالاثد!لةاللراسكمعهد

داجح:فيهقص!ةمدةونقبت1لمنلاس

lInstitut,!أ(1مم!). Publicationكل!وله،

محكلفيتمتالتيأالاعموْالاهم،عرنجناختمالىناىيو!هلا

أالاصتقلالقبلالسوويالعرييالقطرفي،الااثداعنوا،لبحثلملتنقيب

.-(2ممور-)

والتاحفدلائلرالممهالمد-!يةمست،ثاإلااستقعلفجربزوغومع

وبذلك.ا(لكب!ةألاثرلىلةئريوقناعلىاالحف!بهااني!،وحيدةكلطة

فيالريةمحعطيكأ/جراءمنل،!لثرةوأجبكأماموضمتقد!كون

الموأقعفيالتنقيبأوكذلك.يأكطهاالهمة1ألاثلىتسجيل،الريفوأالمدن

"لقيمل!او،إلالم!عناالملسابحثمتطلبكحسبام!رةاالائرللةأ

متخصص،فنىكثوخلقكلهذلكمنالاهموا.طرئةتنقيبيأعم!

انثعها،حننالمل!يريةالدىيكنلمانهوبما،!امهد.ثنفيذ!ستطيع

لديها.للمملإلتر!اقسمبخرايجىإستحثت.،الاثربملوممتضصون

الفنسأ،لكللدروالتلرايب،ألاثلىعنالتنقيباعمليةلترواحتى

صشركة،إهكموممنفيذفيااجنبيةبحثلىمعالمدجم!يةتصرفت،أيلوطني

الافتدابعهدمنذالقطرافيالصلة1الاجنبيةالبمثكااستمرارالى1يلاضافة

بها.لهمالمرخعىأ!اقعفييالتنقيب

علمياعنهجاأببعت،والمتاحف*لرالععةالمىير!بةكامشومنلى

ا.لبصتكفشجمت.ألحضرياترا6لناعلىاالكفنرةيخدمجيدا

تقوموطنيةبمثكوشكت!،إلصوريالحربىالقطرفيالمملعلىالاجنبية

ال!لىئة.لاالمنهجيةاتنقيبيأعم!

سورية،فيالافرعلىللكثفاللىهبىاالحصرأ"ن،قلناأفانبالغوالا

فيللمملكث!ةاجنبيةبمئكافدتكوأاذ،الاا!تقلالاعهدبحدبداقد

دإيئا،دصمللاقلالبمثكأهلى.آنوبما،وطنيةبعثتجفبالىالقطر1

مةالاشأالتنقيبصأاقعتوجدحيث،المحافظكحِسبا.ستعرأضها

.-2-(مصور)
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محال!الصويطء:

تنقيكجرتوقد.ايتهمابدافيلاظالا،الاثلىاعنوا،لبحثالتنقي!ب1

هما:اثنينئمينبواثرية

"قنواتيلدةمنالثرفيالجنوبال!نبطيةمدينة:سيع-ا

جان:برئاصة،9Iيثاعاممنذفرنسيةبمثةفيهاتحمل.كم5الىصا

Jacquelineدانترو،جاكلنملىي DantzerيعJean Marie

22المجلدليت2الحوفي/1،لاولالتنقيباموسمنتائحصرتوقد

(8291).

المصرمنمقبرةفوقالحالية1المتوفةقرايةتقوم:لمتونة2-1

الضمال1الىألواقحة11الخرأبةاإلقرايةامقبرةانهاالمرجحومن،البرونزي1

ماممقدسيمشيلاليدفيهانقب،الميىرجموتلى،ا/لقرايةمن

t%,&الثانيالوسي!1البراوفزيالمصرالىتمودقبورعدةعلىوكثف،ا

النتائج.ثرعلىيعملوهو

لرعا:!عاعه

الاللى-نحا،اتتهولم،ألاثرايةالتلالمنقليلعدددرعاخافظة!بما8

فيالريةتئقيبلىجرتوقد.الئماليةالمحافظككلكدزرأصتهوالهم

lاقع09? التالية:

جاسم،وقرايةنوىبلدةبينحورأنأمتليقع:حورا!امتل-ا

توصلحتمقبرةا.ل!ومانيالمصرفيعليهاقيمت،بركانىطبيستلواهو

علىئمفتسايةتنقيبكفيهاجرت.تقرايباالتلاجزإءمحظمثملت

نلارمملز،برونزيتلنخودتانوامنها،الكاملةبحدتهمحدبأولامرمدفن

مديريةعلمتولما،(5491)بمدفيمابدمقالوطنيالمتحفاقتناهما

صبرتالبنى1عدنانا،ستكابدأرةبمثةتكيلالىلرمتبلامرالاثر
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الاحتلالعصرألىنعودتبورالبثةمكشفكوأهم.5491عامالموقع

.(5691)6الجلدالحواليكفىألنتالجانثرتوقد،المروومائ

وعلى،نوىبلدةمنالجنوبالى1كم5بحدعلىيقع:عشترةتل-2

مطابقاسمه.الحجممتواس!تل،إلشم!منثوعاالى1كم(2بمد

فيهنقبت.الاشورايةواالمصرية1المصالحرفيالمذكورة1عتووتمدينة،اسم

،6791-61691عميخلالع!اتابوعليا!دكتوربرئاصةوطنيةبمثة

الثكالحديدياايط،لاالاسالمملوكيالمصرا.لىتموداثدأعلىوكشفت

0012-0016الحدايثالبراونزيالمصروإ.مق!ه.لأه-059وا"لثالث

المجلدأتالحواليك11فيا/لنتالحدرت،المتاخرإ،لكنما!نىالمصر1أي،.امق

.(9691)91و(6891)18

الحدودقربوبصرىدرككابينالعامالطرايقيمينالى:الطيبه-2

صليكفيوردكما.ثوايهأوطوايههوالقديمإاسمهاأننظئالار!نية

إننيالالفالىيحود،الحجم1متوس!تل.الثالثاتحوتمىالمفرعون

بقاياتوجد،الطيبةمنالثرقيالجنواب1الى1كم2بمدوعلى.قا.م

(M..ساCauvin)كوافانكل!صريلسيدة11فيهاجرت11،خرالآ

عراحايكونأنيمكنلدي11الموقعإفيفيةالنطو1الحضدةتعن!لشةاسبر!

..مقالثامنإالالفالىيحودللميادين

.(7291)3؟:المجلدالحوليك

همشق:معاغه

الخصبة،التربة،للاستقرارمناسبةثرو!،دمشقمحافظةوفي

يلانسانسكنها،السيولمنويخرهما،والاعوجبردىنهر!يراويهاالتي1

بمضاهتموضد،أممناملاللمةعوأطنهأ!لتزالوالا،القدممنذ

لتطر.11ترىأتدمعلىوثنو!،بهاألاثايون

كم021بمدوعلىقطنامرالرقىادجنوبالىيقع:الرمادتل-ا

الاستاذبالارةنرنعيةبمثةفيهنقبت،ثثقمن؟المربىالجنوبالى1

03-



-62911الاع!وامخلالى(DeContول!حأH.)لهوكانتسونهنري

طىموزعةإ.لحديثلحجري11إالمصرمن2اللرهلىوكفت.7391

.الجقاتثلاث

.م.ق.ا.يله-.يلأ..:ااثمفية.م.ق01006-0625:ألاوالى

005-0058:روإلثالثة o(16391)112:المجلالاتلياتالص.بم.ق،

1،02(/19116)01،(6791)اV،أاإ669)16،(6191)ا"ا

ئا.ا"179)2،و(0791)

فيوهو،المرمديالاسودالونهمنأ.سمهبتمد:اسودلل-2

فيهنقبت.لملخاسجديدةقريةضرقىما007ابعلىدصثقضطة

7291واZviعاملوكنتاصيونهنريالاصتاذبلاارةفرفيةبحثة

(.H De Contenson)الاطى:منإلاول:صكنينمستوإبينوميزت

الىودعود،المريبلىفي2(وألسوايةاوملاأاللفيإلاولىاالسويةمماصر

إ،لفضر،قبلمالفترةفمطصر،إثانيأمام..قالئمن*لف

.مقه.ا،لابعالالف1الىوتحودالنيتو،ليتي

.(7891،*91)!2ول27)،(7291)22:لب!الص

دمثق،منقيالثرالحنوب1ا،لىكم502بمدملى:طضاسس-3

بمئةفيهإ،جرت،أسود1.كلمنالنربيا.لثمالإلىكم3بعدودعر

H.ول!+مم!ا)لركنتاسيونهنري*نتةبدأوة!فية DeCo)

سكية،بقاياعلىإلتلطبقكفيوكت،6791هاملنفيبموسم

ولمىوأفضار،حيو!كوعظ!،اخرىصجريةواصرإتصوأفيةواصرك

.ق.موالرابعالضلسبىللالف،النحاسىالححريابحصرالىلعردطينية

.(91هلاأ"ا:"!لجلدالعواليك.الرميدأدلعصرمنالصثمس

كما5وشقمنالثرقالىكم3ا0بعدعلىيقع:!يفة-لل،

هالنرباالىبمتد،االحدبثةاالضيتمئصكلورصرفي،صود11للشم!

فرىإلاصتلابلا"رةنرنيةيمثةإلتلفينقبت.إ!تيهبح!ةس
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8-ول!ح!اهح)لوكنتاسيون اطبقيئ:فيهتميز،7491عام(eأ

فيهاكلجت.م3."رالبكرألارفىفوقسمحتها،الاقدمطهيإلا!لى

روالطن،القصبمنإاكوأخعنعبوةكانت،وساكننية21صو،ت,13

.م.ق.إ.).*-0625أثلنيةأ.لط!بقة.م.قtiro.-0675لى21و"كمود

اثراتالىبلاضافة،"لصوانيةألاثاوإتنفىفيهاو،Jiltفوقلىهي

ثركما،الاثواتب!ضصناعةفيالبولت1حبراستخلامواألاوبي!ين

ألممرالىا!ودكل!فةكلويعود،و،صيوافيةبثربةطينيةثحىعلى

ا،لفخلر.صنامةسبقاللىيا،إلاول،الحديثإلحجري11

.!7591.!25:أ)"علدليكالص1

كب!كلىوهوالنشيبيةباللدةقربيقع:الصعحيصةتل-5

هـاوستنفوفديلاستلذابلدارةصويدمةبعثةفيطفقبت.مردفع

H.أ! Von derححمهلفتوتد.5391-20591امى!+(ع
بالتهـرفقلتعليبامثرلاسية2منصكةالىبالاضافةإليهالبمثةانظداإمب!1

لعودطب!قةعثرة4لنيافيهظهركب!أسبرأأجرت10البرثطانيالمتحفالىا

*حتلالعصر،حنىم.ق..الثالثإإلا.لفانهايةمنالقدةالضبةإالى1

محصنة.هدبنةكاناللوقعانوإيبلو.الرومائ

.5291لحمالالريةامتشفكممرافيرأجع

H.ه*كe!!كال!ع.ول Von der Osten / .J Sabeh, Svenskaول

vonTell.هصك!ك es - Salihiyeh!5291!ل - 5391 ( - Die Grab

5691,,4o,IV!لىل!ولأا.+-لم!Utgivna av Svenska

الممرالىلنبالتي،بكهوافهايبرودمدينةا!ثتهرت:يبرو!-6

.(!هصتصرإالفردإلالملنىأ.لمإلمدرص!اوقد.الو،!يرالحبري

.3291-!1.ء3عامعن

كلومبياجمعةمنبحثةقممت،عماخمينمنباكثرذ.لك!ب

فيوست،(م!Solecki)ييل!يرا.لفالاصناربالارة،الام!يكيه
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الحعزيالمصرمنلد2علىروكئت،1أ659-3*91عامفىتع21

خابيهموقعققبرأ،!لاجنإحدكثف،ا،6لأمملق.الوصي!

بمنة!كت!روعلى.يبرود.بلدةمن"!ربيأالئم!لئt،"لرضيدي

،قبور،لسمةعلىلحكيالهاوكثنت،شاتأبوطيالدكوربلااوة

طىالبحئةكضفت6591عموفي.الوسي!البرونزيالمصرالىثعود

.مقه.!الرجمعإلا.لفايأالنحاصا"لحبر.ي(،لحصرا.لى.كلمورر،صاكىبضايا

166911:المطلاتالص.ليك (1 i)لا.6891ا)افيو(691ا7أا17،إ

.!Ru,!حيإ!ص!م!لام!ة،()5291.

!حص

،شه!ةمدنمنفيهالما،\البثينباهتممحمصمحافظةحظيت

جرتUل،قطنهوقاثشعثل،وهالحثيةالمصريةالولثقفي"سهالر!د

المواقمعمئملدفيثحرىلز؟لولا،عبكرةالريةلنقيتفيها

بدا.افمليلة

أصكهاا،لتيالالريةالتنقيبتبمد:(لدشامندالنبيكل-ا

قalاطافيإإلمملكوقف،1127-2691أعوامظلفرفيةبمثة

بتربربحئمةإفكيزيةبممثةبداتحيث،(791عمحنىالهام*لري

(.P .J Parr)الفمنلىعاهول!(نهعلىي!النتائجوررلت،فيه1التنقيبأ*

.ا!ن!"حتى.م.ق؟ثلث

5ك!هر(7891/هم).ْرإ،جعالجدبدصلءاالتنقبببصثلئزلم

علىِ،منرالن!بىثلمنإلثرقىالثم!ألىيقع:مرجونلل-2

1-ا789عاساسبار!إقادشفيالمنقبةإالبمثةافيهاجرتوقدا.اكمابمد

ببب،مضربةكفتكلها،صوياتإوبعتمييزمئرولمكنت،9791

الا!فوق*قدموهي:ا*والىإلو.ية:والعبروالضريتالحنر

صثابهوأفضراها،الألتاريخفبرأيالنحهسىإالحبريلعصر2منلبكر

!ثاثم!يمة!ر-ل-



المصرإلىنخود:الثانيةالو.ية1أماا،و(لمبيد.طفتللفخ!د

المصر.هلابمدماإ،لىوالرابمةطلثالثة،الهنش

.(97/7891)26Afo

على،حمصشرقىشمد،كم7؟بحلىعلىيقح:الصور-2

أليدفماره4،91،عأمفي.ا.لجرإحواجبحمصبينالممتدالطرايق1

.P ." Mauter eا.ليدبرئاسةبمثةزإرته5291ع!امفي

.M Burckhardtتالونمودايىالابوممه(Maurice Talon)يخره2و.

التل،لدطحية11االقىول!لا!+بدرإسةتالونالابإقلم،/1591م2عاوفي

V%عمني.ا،لمواقعورصف Atحمصثلر3دأئرةمنيوطنيةبمثةقمت

لرإصتهاوصتنثر،الوقعفيبا.لتنقيبموصليماجدالاستلذإبرئاسة

بمد.نيما

.(56911)6:يالمطدالحوليك

!لم0101حوالىتدمرمنالشر،قىإالثم!االىيقع:مومlحوض-(

الحصر!الىتمودموقما07بتقدوالاثرأيةإواقعمنمحموعهويضم

قريةفيالرئيىالتلوأ.الحدايثلحجري/11الححرإ!احتىلقديم/21الحجري

M.)لوننلن:قبلمنا659عامدحرأيكفيهجرت11!م van Loon)

R.)نتنودو! Dornemann)،الحجريالمصرمنقرإيةوجودوأثبتت

جاكبادإرةالمنطق!ةإفيفرنسيةبعثةتحملاWAعممن!!يد.ال!حديث

طهأحمدوامجنسلطانالد!لتور1وثاركها.ل!م!كوفان

.الملىكوراابالحواضموإقععدةفينقبتواقد

3-1Archeaology 22 ( 9691 / 97 ) ; Chier de 'L Euphrate

)ff7891(.

صمه:!محال

،حماهمملكة،هى،قوية2رإسيةللوالةكعاممةحماه1ا!ثتهرت

قصدهللا،النظربلفتكب!تلئكلعلى،!حيانظاهرةأطلاال!هاوبقيت

3--!أ



عداأ-؟لك!فيما.عليهللكثفالمنقبون،الثهرةافلاياقصدو!كما

.صحدوديلمحافظةبهلى.إلائاريالثيلىبأنالقولإيمهـن

فوقتقوم،حمماةغراتشمد،الغ!سهلفي:المضيقللمة-ا

عثرالثائالقرنمققلحة-القديمةفييامدين!هواللىي-الأثرايالتل

لون!دو!ومنيك:السيل!انإاجرىوقد،لأالحديثةالقرية1وبيوتميلادي

Dominique Collonنهارلةعندثحراياتزاقزوقاقالرفىاعبدالاصتالأذوا

وأ:لبروفزيالمبيدعصرمنفخوعالىكثفت،!تلالجنوبىاليفح

لقإيم.21

+ةM!هeft.5!رو!ص!!كامظ!ك!5!ه+لثه
3elامحض - Mudiq ; Fouliles 'd Apamde deلمه"!كاsud du tell e

5791,((".fast

-76911)26:المحلداليكالحو1

بفةفيهاوتممل،القديمممنذاالحلماءأنظلرمحط:-اطمي!ا2

.Ch!بالتىإلا.صتاذباثارةبلحيكية Baltyإلىباالااضافة117؟إمعامنذ.ل

حولكثرةأبحاثتتوفرزقروقاقلرزا011عبدإلااستاذوطنية"بادإرةبمثة

بالمصاثر:ثبتيحويللىي11أحدلهاندكر.افلايا1

-deSyrie. Billan des recherches archeoloعع!5ولCoioque

حما"!3(7191-9691).

.(82911!)32*ثربةليكث!لو

كما5حوألى،الحاصىلنهراليرىالضفةعلىتقع:قرماشي-3

تمود.النو!يةجسرمن!عةفي،حماهمنالنربىالشمال1أوالفربلى11

،هاممرإحوهو.م.قمنة00002حوإ.ليإقديمالحجراياالمصرالى

اكواخوحودعلىويدل،ومتطورةمتنوعةحجريةادوأتفيه!اجلت

نيهفقبت.إلا!لوإختند!لانتالتى،إمبرةإلاحجاربقايا،صكية

هورفرن!يىالاستاروبادارةفرنسية-وطنيةمثتركةبمثة

وقد.8191وعام97911اعا،ممحشن!طكوإألدكتور.!r!!ول
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فيالتنقيبنتائحتتضعندكتولىا.اطرو.حةمحئ!طلنالدكتوراعد

.إ(8391)32"لص.ليكفيعنهايضاولر،قرممثي

ا،لىكم93،الحاعىنهعرعلىاللطمنهقريةكقع:!طمنة-

في."لقديمإلحعريالمصرمنلراي2عويموير4!،حما.عنالشم!لا

*ثروعلى.اثمريةمنبالقربفيلمظمعلىمئروبالمدفةVAN.عم

!لفمانوالدكلتورالبنىصنكلملدكتوربدارةبمثةلثكلت

W.)!اصا .J van)المو.قععلىالبمثكقحااقبتثما.اد:قعلتحري

صوثرمنألااصت!ذبد،رةتنقيبلكجرت6691عامحتى

J.ول!) ." Modde،.)11`.2لاعوأمانجاt/1111ا/f'111.ونقب

ديزموندوفقب1164عمفي(J..!كامم!له)*ركوديزعوندل!يف!

.6691-6591عصفيمحوك

،(62911)21،(11691)11،(10691)01:الطلاتليماتا:لص

6،(65.91ا.)15،(691()1( .(lI91للاا)

م!طرطوس:

عنبالبحثبمضهملرفبةطرطوسبمن!عةا"لباحثنأنتمميرجع

الثافيالالفافينثاتالتي؟لق!ايةيلاموريةالمملكةعاصمة(مموهـو)

فيوبمد..إلاستقلالعهدقبلمحلردةأثرايةلنقيكجرتطام.د.

المنحمة.هده

يلابرثى،لنهرالليمنىاالضفةعلىا.مزAIتليقع:!رلتل-ا

عاماوليةتحريكفيهجرت.االبحرفيمصهمنكم3ر5بمدوعلى

والفرنىالبنىمدنلنالدكتوربلدارة1111و0691عميفيثم5691

الحصورألىتحودلجقاتعلىوكنت(M.Dunand)درنانموريس

الاخر.البووفزيإوالمحرالحديديلمصرو11،والفرشةالهلنتية

.((6911)1،:إلمطدلي!العو
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فيمرأتواسومي،طرطواسمنالثرقىإ/لجنوبالى؟عمريت-2

لباحئين11أفظارالفتتوقد،المصرايةفىعمروتوقرت،11(ليوفافية1.الضة

.الثد!ء1علىتكونأنيتواقمونأكانواالدينأ،صمورومدينةعن

التى،المدرجوإ،والقبور،مالممبدجانبالىأالإ.لريأ.لشلفيهاماأهم،1

أثريةبعثةيخهانقبت.م.قإلارولإلالفمنإ.لثائالنصفاإلىتمود

وهنذ2691عام(م!Dunand)ديوانانمورايىاالفرنيإالما!م1بماوة

إلاستلذا!ثتراكوإمليبينيبا.ليدابلاإرةتنقيبكتجرى،591عام

لوف!ان.موريى

.!اVU)اا(و(5691)6،(5391)3:المجللاات0ليكأ/لحو

M.!3ة، Dunand / .N Sailiby : Le temple 'd Amrith clans la

8591.121,.d'Aradus, .B.A H

طلقية:عطمدكاا

يزدإدن11طبيحياكان،المريقة1الدينة،إإجاريتا!دتشفتاقبعد

اعمالوجرت،إليهااالبمثكفدتفوالمنطقةفيإ؟ثا!لناحثينا.لبال!

االتالية:1;الموأفيوتنقيباتأثرأيةمسح

اللا!ذقية،فربشال!لم9بحدعلىهرابنيقع:هافىابق-ا

الجنوبىأشدئهمء2..بالبحراخل!أبتقدم.عنارةعب،عربعش!ه

الثمالى1يثلائه،الفربىقسمهنيروصخر/ي،الرتيإقسمهفيرملى

المصرفيهاعةمدينةالتل1هلىاكلن.خليجينبينيفصلمضي

فرنسية-سوريةبصثةفيهتنقب.الاخرالبروفزي،أالمصروفيالهلنستى1

J.)لاغارسوجانالبنى1عدانانالدكتورإباثارة Lagarce)تزالوإلا

اجعرإالمنورةالابحاثبايتملقوافيما،o91ا7عاممنذصتمرةالاعم!

.CRAI ( )8491 , 893 ff

.(7691)6؟:المصدا.لحوليك



1,علىبقع:البسي!راس-2 Pوقد*-/بهلااالممروتس

الميوانانيةالمصلأرف!المدكورة(Posidion)بوزايلماايونمدينةفيهتتمثل

كوربانالاسصاذب!ارةفرنسيةبمثةبدات.اللاذقيةمدينةشتلى

.P Courbinيزالو،1171عاممنذالبسي!0راسموقعفيالتنقيبا

منمسترالمواقعلأهنافيايلاستيطانأنثبتوقد.مستمر!االتنقيب

المصريتمثل2و.الحديثالبرونزي1الحصر1حتىنزو.لاالباسيالعصر

فخاريةتوأدو،1مبانفيفتتمثلالاقدمارالادواإما.فضيةبنقودالصبا.سى

بدمنسستوردةمينيهقبرصيةانىأواالموقعهذافيوفميز.وغراها

ماهو،كانالوقعأنبدولا.الهلنشطفخلرتقليداوأخرى،اليونان

لى11تعودفخاوية!لسرعلىالحثور11بدليلإلحديثااالبر!و/نزا!ا/لمصرقبل

..مقعرا،ليابحالقرن

(75911إ)25،!7391)23(1172)22:المجلطتا!صإليك

.(176911)26و

لساحل،9علىجبلةمدينةمنالجنوبإلىيقع:سوكمىتل-2

و.يبلو،الاوجاريتيةالمصادرفيذ!لرتا\لتى1القديمة1شوكيعدينةوهو

الحربىا.لفتحوحتىالحديثالحجريالمصرمنذمأهو"لا-لانالمواقعان

(P..لأفي5)ريىإلاستاذاباثارةدنمركيةبمثةنيهعملت.الاءطس

موشنج!محدودةتحريكاجرتوقد0791عامحتى5891عاممنذ

:الحولياتمصةفيأو،يةتقاريرونثرت.جلالودلالملكعرب

31(6291)12(6191)111(01691)011!9912ءا91)(5911)8ا8

فيالنهائية1اص!اللواانثرتنم(1639،1

.Publicationof the Carlesberg Expedition to Phonicia, .P J

.(RiisSoukas!*)(0791 ff

ألدب:محة

لمنطقة9نيلتحريات11كافت،؟لااستقلالعصرصبقت"بتىالفترةظل

ونقود،6391معامرد!فيبديعمزأوقضصاكتثافولو،لا،محدودة

النطقة.فيتنقيكجرتلما،lAviعمدينيتبتل
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الطرأيقبمينعلىسرافبمدينةقرب:ايبلا!)مردعختلى-ا

!دسرفيهظهرت.طبعنكم57حوإلىويبعد،!وجلبحماهبينالبانم

منلىايطاليةبمثةفيهقممل.6391عتمصحبدلحوضمنقوشةحجرية

P.)،لوعلاليهباوالاستك0بكازة691(عام Matthiae)

السلالاتفجرعصرنهايةالى1تمودالتي،المحفوظاتد،ارمكتشفثهااهم

.م.ق0225ث0026لااكديأوإ.لصصر2

!91ملأ)18(6791)17!1516591:المجللاتا،لحواليدات

و/الفرانيةالابطاليةباللفاتأخرىمنورإتإالىأفةبلاضا1(07911)02و

منها:نلىكرالالمانيةاوإوإلانكيزاية

.(8591-0891)Archivi Reali Di Ebla Testi I - VI

.8191(-9791)!8 4 - IV!لطStuds

مدينةمنالثبرقىاوالجنوب،الرقالىيقع:ديئيتقل-2

نقودظهرتالغزبرةاالامطروبببهطول،منها!دم6بمدعلى،أدلب

باكارة،وطنيةبمثةباشرت7191.11عامفيالتلسطحعلىكث!ة

.ا؟نوحتى7191عاممنلىالموقعفي"لممل،شحتشواقيالدكور

الحصور1فيمأ.هولامواقماكانبينيتتلأنعلى"الاثريةالتن!قيباتورلت

الويطى.

.(2891)23:المجلدا1ليكلوا

لنربى،11اثعللإ،إلنرابعنيرمدابلدةكجاورلسس-3

منفرفسيةبمةفيهاتنقب.حرموبنبينهاالعام"لطريقوعلى

شماليفىالمهبورةإ،نلدئيدرساللىيا،بب!وتإ.لفرانيإلاثرإيالممهد

فallمنأافثىالنمفاأ/لىثردواهىمنهااحدةوياولاحى،سورية

اجع:را.معثرالرابعإ!رنافيعجرت!اقد01مإلاول

.(0891)579 Syria!عث.G.Tate et l
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0891عاممنذ.كم6حوالىإدلبجنوب:؟المسكلمةقل-،

!ول.)!ايظسناميوالسيدباشرإفبابانيةبمثةفيهوتنقب

متحفمن4لم"-!لم!()!ع!طاسود،1مالميثيسىلسيد11البحثةويداير

التنقيبت!لثفتهـقدمستمرة2ألاعمالالتزالا.بطوكيوإالق!يم1الثرق

..مقالاولالالفمن11،ولالنصف،ا؟رامىالمصرمنثار3على

.N Egami / .S Masuda, Preliminary Report of Archeaological

,Reserchesin Syria 3 Tell Mastuma: Excavation in Idlib District

66Syria!لا!طا0 ( )8291 , The Ancient Orient M

حلب:مح!ة

ذكرماصحةعلىتثهدالتى،الاثريةوالتلالالموااقعمئكالمنطقةافي

الرحالةقصدهالليا.والاجنبيةالمحليةالقديمةالوثالقنج!كثيرةمدنممن

الاثريةالتنقيبك1أننجدذلكومع،هويتهاوتحديد،لدراستهاوالبحالة

من!مةاقعمواعلىللكف،جرتالتىالأانقاذحملةلولا،محدودةفيها

:ا؟نالمياهغمرتهاالتى،مسكنة

حواليالبسرىضفنهعلىعفربننهرحوضفي:ماوةعين-ا

منمنحوتةاكتثفتإ(591عاامفي.ع!كبلدةعنإلجنوبإإ!لىكم7

تكلت،الاكتشاتإهذالااممية/ونظر!.ألدشكللهاإ.لبرلتىالحجر

مt*عوخلالىالمواقعفيعملت،الص!فينيصلإلاستذباثاارةوطنيةبعثة

حيث،7691اعامحتىالحفرياتا1توقفتثم،؟6911،؟1011،6911

والاصت!عسالمتأبوعليالد!دتور0با!أوةوطنيةبمثةإالمملاستأففت1

i،وإهم،خيد"وحيد عىالارjالصصرالىيعودمبد:الاثرية/لمكشفات

..امق0/012-075

.أ(183911)123(0111)15(06911)ا.:المجالدال!واليلت1

كم3لى11حو،الفرإت1لنهرإايمنىالضفةعلى:!د!تل-2

عامفي.مبجبمنطقةباثايوسفثلةموقعمئاثرقالى
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ليلانمكتوباسااليدبادأرة،بوبىنملجاممةمنإليةأ.صترإبمثةباشرت

(Mc Clellan+.)،أعماصافيمستمرةبزالولا،بالتلإالتح!قي

بلوخكأمسوةالفربيةإ!البو(بةعلىكئفتواقد.السنويةالمو!مية

..مقالثاني*الفالىتعودكب!ةكلسيةححر/ية

El - Qitar : First season of"ا!ع6لص!،+.ءولاحح!له.*

.8491(-8391)22expedition 8291 , in Abr Nahrain

االئم!ألىالفرإت1لنهراليبنى1الضفةإعلى:!ييتل-3

.الفراتسدبح!ةبمياهفمروقد،منبحمنعةيتبععرودةجبلمي

.ث!(Frankaen)فرنكناهنلوكونألاستاذبدارةهوالنديةبمثةفيهنغبث

Wyعامفي VAYTلأا47اi،مفنجاممةمناميركية.ابحثةتبعتهداثم

س!(.ا)Dornemann)دورنمنرا"لفالإاستلذيادارةميلو/برومتحف

دقع11إنعلىكللهامةلُلر2علىو!لثفت.7891-؟791عاممن

المصورخلالثم.الور!طءا1عصرفيأي.نمقإلرإبعالاالفمندعمولاكان

إداقعهذ،1فيا/لسكئحيث؟انقطعق.،م0012-0032منالبرونربة

؟لباصى.إبمصرحتى

-113,9791()44Archeaolgy 31 ( 7891 ! , 02 - .26 AASO-

;151.Ktema5;234-217,)0891(024R.OSAB

الطصىبيئالةراتلنهرإ!يمنىالضفةعلى:مرمة-،

وكانتالمجلرراالسهلفوقم018إلىعارودةجبليردفع،والح!يدي

النصففيأيإلكلى!افجرعصرفيمسكونةوا!شماليةأ،لثراقيةسفوحه

بنيا.ممبدينالسكاناولئكلناظفوقدق..مبحlالرالالفمنالثر

منتتألفبيوتالى1بالاضافةرولأودكاءاكبرا،لملقنااسمحابدطرأزعلى

جرإرسلياثاتعلىفيهعثروقد،االحجراتبهةلحي!داظيةباحة

.إ،لفصورنفسمنمخكفةامأخنابطبمتممهورة

(9791)12Djebel Aruda : Phoenix 23 ( )7791 ; Akkadica

33ث!1000().
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قسموبين،الفرلاتلنهرأئيمنىالضفةعلىبقع:!جتل-5

*استاذبكارةسو.يسرايةجمحثةفيهعملت،أمبرةواحبوبةالحديدي

طبقاتفيه،20791او711911عمي(خلالى."Situcky)شتواكىالفرا

...الحديديةاوا،اوإ(لهلنستيةوالرروسانيةالبيزانطيةاالمصورمئسكنية

ومحاصرةالتبريخفجرعصرالى1تمودالتلنج!طبقةاقدمانويبدو.ا:لخ

عرالسابع؟لقرنالىفيمودازدهوهعصراما،الجنوبيةحبوبةلموقع

يم.لقكلا1لبابلي(11لحصر11ي01م.ق

.لا(7591)25و(7391)23:المجللاتلحوليات11

atانةروث!أ5!شكه!!للاا!3ث!"ول al.. Tell el(!03حال

إ!حم!!.77291-7191

موشبينالفرإت1لنهرأليمنىالضفةعلىتقع:حبوبة-6

مرتفحا،تلالملوهوالثمال1فيعارودةوجبلألجهنوبافيقنبماص

نميهاالتلمنالجنوبالى،صكنيةاومنطقة،الكبرة1حبوبةنميه

جمعيةصنأ/لمافيتبحثةفييطنقبت.لجنوابية11البهرةجوبة

ثترومنكرايفا11ألسيدةوأهنريشألاستاذبادارةالالمانالمسثرقبن

E.عع Heinirich, .E Strommeng.كشف،الجنوبيةةالكيرحبوبةنجا

00Lالتاريخفجرعصرمنمدإينةأطلالعلى 0032 - TOمعالأصرة.م

ايابقاعلىكثففقدالثمالفيأما،المرإق1جنوبفيالوركاءلمدينة

..مقالثانىألالفمنالااول،االنصف11إلقديمالبابلي1لعمر11منسكنية

.(7591)25و(0791ا)02:المطلاتلياتالص

.7691()801,7391()501,7191()301,0791()201MDOG

اليدةوتاْليفموصلىماجدالاسمتاذترجمةكيرةحبوبة

ايفاشترمنهـر.0

جوارألى1الفرإتلنهرأليمنىااالضفةعلى،يقع:!ئاصتص-7

ألاصتاذباد!رة.بلجيكيةبمثهفيةعملت.الجوبمنالحبوبة

اهم،انقطاع1بلا؟791-6891عاممنذ(AFinest.)فينهالْالري1
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ابعالرأالالفمنلثافي1اأالنصف)التار!فجرعصرمنمعابد،مكتفاتها

منالمالالىإوعارودة،العرلاق1جنوبنج!الور!لاءا!ابدمشابهة(.،مق

مختزلهصورعليها،مختومةطينيةيلادتعلىعثروافيه،قناصثل

الكتابة.ا1عحرايةلبلاالاقدمالوثائقفيسجموعهااوهى.كلماتالىترمز

.(729،1)22المطدالحوليك11

deهـل!ا!ص!nحضك! tell Kau!أ!!ايد9ع

8391(.)

فرنسيةبمثةفيهاعملتالوصفعنغنية:أ!ما!()مس!نة-8

-الا72عاممن(J..اساMargueron)ماركيرونجانا،ستازبلاارة

الحباصمزد/هرةالعصرنيامسكنهكانت.اوكما7891عامخلالثم،117ا6

كالتكذلك،الثاموبلادالجزيرة1بين،مواصلاتوعقدة،وهامة

مساكنبقاباعلىألاثرلأية)التنيباتكثفت..مقالثماشإلالففيايمار

الطابعتذ1الراقممنمجموعةعلىايضافيهاوعثر،وسابدوقصور

وأالحورية،اوأالومريةا،كادايةاللفاتبا!لتبترقمبينها.أ"لاقتملاي

دينية.باعورتتحلق

.(75911)؟5:المطدلياتالصا1

7291Meskene-8291ا-"ول.8291 - Emar Dix ans travaux

مسكنة،مقابلالفرإت1لنهرإليسرىا.لضفةعلى:ا!يب!-تل9

عوريسالاسمحذبادارةإلاعيريكيةشيكاكوجممةمنبمثةفيهعملت

M.)لونفان van Loon)691و%111(عاميخلال o،اعقبتهاثم

-7191عاممئ(.،ولزرول!ح)فانكوجاكالاستذبد،رةفرنسيةبحئة

مراحلإربعشهدالألحديثالحجري1لصصر11منمتوطنهروألرقع،76،91

0008010منا.لثانية.بمقAT"0،0-101085الاوالى:ك!اير - AT!مق.

.م.ق0096-0076من11،لرإبعة.مق0076-00208الثالثة

-)،3-



.(7691)26دا(79،1)2(او(7291)22المجلدماتلياتا.لحو

eSeعeء!ا!للون!AASOR 44 ( 9791;) .J Cauvin Les

.7891().auVIII eme millenaire av. .J C،ءولPalestine du IX-

ا/لوحدة:لتالى11المنوإن1لهولوضعي!الكتابطويرقا-أ،لسيدترجم

.!ا%A؟)الميلالىدقبلالثلحناوالتاسعاالالفينإبينالئام1بلاد-الحف

اورمجا،ال!فرات1لنهراليمنىالضفةعلى:الس!صيةقل-01

عملت.ومسكنهالمحبوبةبينالمافة1متصفوفي،الشرق1نحومنعطفه

ثمة6791-16591عاممنذالامير!ليةاشيكاغوجلامةمنبمثةنجيه

الاعوإماخلالفيهوعملتامسترررامجاممةبنهو.لنديةبحئةاعقبتها

.لونفانموريىا(لااستاذباادارةوكلها،اا76يا،7291،.7911

(.M van Loon)الهلنستي،المصراالىالتلفيالطياالطبق!.وتعود

مقبرةوفيهالوسيطالدبراوانزيلمصر11الىا1فتعودلاالسفلىالطبقاتاسا

الوإبعا.لمبكرالبرونزيالحصرإالى1ت!لريخهايعود

.1(72*ا)23لا!(6891)18:المجلداتلحوليك11

مجرىعنبحيدةالفرأت.،لنهرأليمنىالضفةعلىفي!جدبسي-11

قلسمالااستاذابالارةوطنيةبمثةفيهنقبت،حوضهعلىكثرت،النهر1

وهر.فرمثننجلامتيمنام!.كيةبعثةمحلهاحلتثم،0791عل!طوير

تقبتحيث،!بما)!)هرافر!بنثردالاسنيؤباليارةبكبنينالإبر

صافظعليهارومانيةحصينةقلمةا؟لدامنولأفيها،7291وا%VTعصفي

وحممك.كنيسةالى1با،ضافةوالعربالبيزفطيون

حلب،منلغرا!21المالاىاكم35بمدعلى:رلعتتل-12

الصيدةبمدإرةب!يطاليةبمثةناركه.ا،لقديمةارفلامدينةانهوايظن

M.وليميزسيتن .V Seton - Williamsنم،0591ص!م

الطبقسك1علىوا!لشف.(5691،01691،691لملا!وإمخلالفيهنقبت

التالية:
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الررماني.-الهنتشإلاحتلالعصرمنالاو،لى

محصنة،الم!ينةكانت.وا.لثالثالثنيالحديديلممر11منالثانية

الحديدي1المصرألى1تحودالتىاثراقيةبوأبتهاعلىلشعيبات1نحنفت

.ا؟راشالمصرايالوصي!

Iraq,123(619,)92(6791.)(1711671:المجلدالحواليك

وعلى،حلبمنأ/لرقاالى!دم25بحدعلىيقع:ضئةأبوتل-13

تن!-فيهمردفعكبيرتلوهو،ا،لجبولسخةمناالثمالالىكم01بعد

R.)الدكتورطوالاندكفنان1برئاية7591عامبصثهلجيكياتنذ Tefnin)

التاليه:الطبقكعلىوكفت

وهيالرومثيا!لاحتلالعصرشصيرةتريةتمثلالا!لىاالطبة

الرومانياالاحتلالعصرايةأبدااالىتمودوا،لتىالاتدمإلثانيةللطبقةاستلاد

052-0021الحدلمايديالعصر1الىفتشبلنواالمرابحةالثالثةيالطبقان11أما

الطبقمةعمرونج!،يثالحل!البرونزيا،لمصرالخلاسةفييتمثل..مق

ا/لمصرنهايةاالىتعودمحصنةمزدهرةمدينةعنعبدةقعالمو1كاناللدسة

كورخالشا،لسبمةكالطبقة(.مق018016-.0)الواسيطالبردنزي1

.لا(.ق!0225012-.0)االرأبعالقديمالبراوفزياالمصرنج!

neله،rieurs du tell Abou DمكR.Tefnin Les niveaux sup

.0891()3/3Chantier A 7791 - 87 SMS

du-)11!)للمكأولoول fer IIع!!.اau La ceramiqueس!محأ!ed.*

8391.ADFF8"،ول

ضنه،أبوتلمنقىالرإ/لجنوبالرقأ1(الىيقع:المراامتل-ا؟

أبوكلبْا.لحملةالبلجيكليةالبمثةالْيهنقبتوقد،حامْرديربلدةبجوأر

9791علىخلالضنه - 11N11.الاولى:ألملتاليةاالطبقك1فيهوميزت

أ!لحدايثلبر!نزي11المصرامنتحتهاالثانيةوأ،الراومانىاالاحتلالصرصن

مرديخختلنج!الثالثةللطبقةمماصرةوالثالثة(.مق.؟ا.-0016)

-to-



مردءكلمنالئالية0الطبقة1تزأ/منالر؟بمةلطبقة11ق!.م0002-0016

.مق025؟-.،؟.ا!))

238.-235(,82/8191)28AFO

قثلةمن،أالاو.س!لملفراتفىحوفيالنث!رةالاثرايةاالمو"قعتحتبر

النهراين،ابلارلترايعبالنسبةجداهت،الراقةحتىباشابو/صف

ستراسبورجبمدينة،بحثحلقةعقدتلنا،الثامود،وألاناضول

المنعمة.دلكفيالاثريالتنقيب01نتالححولبحوثخلا.لهاقدمت،بفرانسا

ذكرمامرأ!لتيالمو(قعلتلكهغمراجعهوعجلدفيالبحوثولرت

المواقعولجميعلهاكمرجعهناالبتهللا.أبفرإتسدمياهوغمرتها

المنطظلة:نج!11،ثرلكا%

Euphrate, zone de contacts et 'd echanges. Actes!ولءLe

7791.du colloque de Strasbourg 01 - 12 mars

الرقة:محالظة

بمثلىاليهافدتفو،اهتمممنلتضهما،الجزايرة1منطقةنالت

لراللا،اللحظةأهلى.واحتى،الملنيالقرنمنلى،الاثريوالتنقيبالمح

المملةالبعثد1مئا،لمديدومحائظتهاالرقةمدينةففياهتممناموضع

أ(لتاليهقمعالموأفي

بحيدالفراتلنهراليمنىالضفةعلى:)هرا!يطهر-!ةابو-ا

المحعروملرقينالاععذبثادةإشانيةبمثةفيهانقبتعجرإهعن

.M Martin Almagraعلىفيهكئفت7391-7291علىخلال

ابيقرايةمنالثم!االىوا،الا!صىال!أ!الممرمنْسا!يةبقايا

أ!رسي!،الحجريالمصرلافلنمراحبقاياعلىا،لبمثةعئرتهرايرة

الاستيطكايتمروتد.يتضمهاكانالتيالصوأنيةبلادوأتثضمثل

بسيطة،سحنبقاياعلىمثرجثالحديثالحجريالمصرخلالفيه

-،6-



رالملكز،وا،لبقروألكلابالعزال1منها،حيوأفكوعظام،حجريهْوأثوات

)7591(.25المجلدأ،لحواليك.مقالسلاسإ،لفأقبلمااالىكمودوكلها

قلمةمنالغربالىإلفرإتلنهرإليرىالضفة1على:!ريتل-2

،1172عامصليبينسيبالااستلقبكإهـةوطنيةبحئ!ةفيهعملت.اجمبر

معييهوالولموبنىعدفانالدكتوربالارةإ/يطاليةسولىيةبمثةتشكلتئم

(P : Matthiae)طبقلىخمىتمييزوامكن.7391عامبالتلنقبت

اماالمباصى-ا،لاايوا!المصرالىاالئافيةواالاوالىإالطبقتانتعود،صكنية

أهمهيالرأبمةالطبقةوأالهلنستيا،لاحتلالعصرمنفهيالثالثة1الطبقة

يحملرقيمعلىفيهاعثراذ..مقعثرالثالثالقرناالىوتعودالطبقت

الطبقةأن!يبدو.خيبابوداومملونهالثالثخلالواشيليالحثيالملكختم

ناالمكتشفةالرقممنويتدلالحديثالبرونزيالمصرمنالخامة

.(يخ!ي!ثا)هوإ،لقديما!لدينة،صم

السلنكحية،تلقبالةالفراتلنهراليسرى1الضفةعلى:!وة-2

ورتمنفرايدافنالاسثلاابكارهالسلارجممةمنالمفيةبحثةتجري

(Orthmann*.)ولدل.7691عممنذبالموقعأثريةتنقيئك

الالففيمزدهرةمداينةكلنالتلانعلىالبحثةعليهاحصلتالتىلملنتالح

علىالبمثةعثرت،الهعة1المحم!يةابدا101اجثبوألى..مقالثالث

المصرالىتحود،عالدةثهدعليهانقثىالكليإالحجرمننلريةلواحة

.م.ق0512-352أ0الأكدي

.(اهلا)322المعلدليكإلص

(.8191)31rilcker Beitr ! ge Zur Altertumskundeهكه!

الفراتلنهراليسرىا.لضفةعلىالط!ىقرايةتقع،ال!ى-،

ويقربهما،الشم!فيوأ!لمباقة،الجنوبفي!لاةكلبينالوصرفي

ثنرلت،النقينورفوشمصرلعنبميملابقىاللىي،جفللليقح

البردنزيالمصرالىشودوالتى،المنطقةفيالمنتثرةالقبورالحفريك
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فبراصبمنمناكثرعلى7891-7591ا،عواماخلالكشفتاذ،،ا.لمبكر

سالا.كاناقلهاوإمنهواا!لانأكثرها1

(.0891)38Saarbrticker Beitrage Zur A+ltertumskunde

مواشبيناتالفرالنهرا.ليسرىالضفة1على:حسنالشيختل-5

حواليمساحته،صيرتل.الثم!نج!وسباقة،الجنوبفيحلالوة

J.)فانج!كوبلاأرق!الا،ستلذفرانسيةامثةنفنجيههكتر21 Cauvin)

J.)بوزأيوحنااالااستلذبرئاسةالمانيةبمثةبداتثم Bioese)التنقيبا

الثالث!ةالطبقة؟ثرمشابهةثر2المواقعفيأنا.لبمثةاوذكرت،411J1عام

.مقابعالرأالالفنهايةمنواخرىقا.م؟76.-0008المريب!في

الجنوبية.1وحبوبة،عارودة=(الوركاءعصر)

au VIII!ول!de Syrie - Palistine du IXذLes Primiers village

.(7891).Cل..Mill@naire avيم*هـ

الطصىموقعيقابلهلفرات11بنهرألشرىألضفةعلى:ا!لمباقه-6

هنرشارنستا.لدكشوربالارةالمانيهبعثةبدأت.اليمنىالضفةعلى

(.E Heinrich)اخرىالملنيةبمثةتألفتثم،ا0791عاماالتنقيبك

W.)أاورتمنالدكتوربالاارهَ Orthmann)7391عامالمواقعؤنقبت.

الماليةبعئةلزال!لا،حبويهموقعفيتصملكانتالتىالبعثةنفسومي

D.)مخولهالسيدأبرئاسةاثةئا Machule)ا؟نحتىا!لوإقعفيتنقب

الموقعانا/لبمثةعليهاحصلتالتي1النتالجعني!بليو.افقطاعفتراتمع

كشفتهماوأطم،وخاملةع!ةمحفوظكو،حجراتممالدفيه،هام

الىوكلمودتائمةلزاللاالتىللمدينةالث!ماليةالبوأيةهيالتنقيبد

.م.قهلثلأدية11الا،لف

.()1ء25791و()0210791:الجللاتليكالحو

)8491(.((6MDOG

!ه؟--.



الرقة،شالىكم08بحدعلى،البليخإحوضىفي:أسورتل-7

اصد،التركمانلنهراليسرىاالففةعلى،أيينىدلجنوبكم02و

1Yفيهنقب.البليخ!وافد KIWIا!ول(الا!دة!5)مالوأ.ننكيزي

J.)كو.فمكلج.الدكت!ورإبالارةنرف!يةبمثةقتلم Cauvin)

وإقمته،قلعدلهحتىالتلقمةعنسبرأواجرت،71901ممبالتنقيب

ومظموافخلرصحنعلى6-االسوقيأفيكصثرولم،درجكثمانالى1

لامعأسودفخدعلىفحوتا8-7الاخرايان/أالسوايتانإأما،انكحيوا

قدكلن(Malloan)مالوانبأنعلما..مقهالسثسألالف21الىايعود

حلف.ثلممرالىالتلمنالملياالطبقةنب

729،11.0152Palborient)22:إلمجلدليدالحو1

الثمصرالى1،الفرإتلنهراليسرىالضفةعلىيقع:أ!بدتل-8

بصثةفيهعملت،إليمنىالضفة1علىحديديكلويقبله،ا؟لممباقةتلمن

!لىوكثفتا2791-ا%Y,اطمعنالبنياعدنكالدكتوربطرةوطنية

،.مقالاولللا،لفطالث!يالنصفمن:الابرلىا،سكنيةطبقكثلاث

الىفتعود:الثالعكلأالطبقةأاعا.ق!.مالثالىالالفمطلعمنلالثالية

الأ.)2،749:المجلدالعوليك01.مقالثالثالالفاعئالثانيالنصف

الفرإت،لنهرإليسرىالضفةاعلىممتد:(طنهـة)اكثشصي-9

اليددننبلاإدةبروتفيالاميريكيةاالجعمةمنبمثةاجرتاللأرئفاعقليل

قعالموهذافيألريةتنقيبك(م!ولعلص)زيدنو،هيلفاداض!ى

العصر.لهلادعودالتياقعالموإاهممنروهو،حلفدلعمرا:لىيعودي1!

كلا+28(0891,)92(8191,)03(ا829.)

قريةقبالة،لفرأت11لنهرإليمنىالضفةعلى:-الس!يحك01

بريطثيةبمثةاجرت.النهربحوفىلتحكممرالفمةهضبةفوق،أ(لربيلة

كنقيبعوسس91لأ5و*91عمياكسفورداشمولنبمدينةمتحفمن

T.)هولافدألايلابلاارة .A Holland)،ا.لموقعانملىالنتالحاددلت

-ثا(المقديمة*لمد-9؟-



الالفامنالاضراالنصفخلال،بالغةاهميةناتمحصنةمدينةكلن

سي!،الوالبروفزيانجيالعصرجديدصناستوطنإانقطاعوامد.3.قهأ،لثالث

عصرنجاعلدياقمامو!قيوالحديديالحديثالبرورنزياالمصرإلكوكلى

التالي1أ.لنحوعلىألطبقكقسمتوقد.الهلنشأالاحتلال

م،.؟.-025الرومانيالاحتدلاعصرنهاية:لىالاو1

م051-75الر!ومانياإلااحتلالعصربدااية:الثانية

قا.م0030215-الهنستىالاحتلالعصرالئالثة

.مق0091-01002لوصي!11البرونزيالعصرمن:ألرإبمة

.م.ق0002-0022ألقدايملبرو/نزي11العصرنهاية:الخلسة

.م.ق010212-0،012لقدايم11البرونزيالمصر:السلدصة

.97(/)78912653A

الرقةمدينةمنالفر+إلىكم8بمدعلىهرقلةتقعهرقلة-11

تلسمالاايتكبدإرةوطنيةبعثةفيهاتنقباليسرىال!أتضفةملى

منيتالفاللىيالمواقعممالمتوضيحاستهدلافتوأ.+ا6791!عاممنلىطواير

الدانريالسورقع،iاأهلامنوإلباقي.دائريسوربهيحيطمراعبنل!

وألبناء،اساصمهاصوىمنهايبقلم.متهدمةوهي.ا،دابعبطبلأuPمع

اعدهاقدالرشيدهدوبئأنالمرجمحمنا.لماليقالتيالمصطبةهواا؟نالقي1

فوقها.!دبرلبنل!قلكدةلتكون

.()238391و(7891و11ايا2لد27:المجلدأتلصاليك2

؟491ع!ام!جوأرهاأ،لراقةمل!ينةنيالحفرايكبدات:؟لرقة-12

وفعبهالحقعبدعلدل!يمالدكتوربرئاسةبفةتشكلت059lعاموفي

ايتر52191عامونج!.بالقصرعلىبالكفبدإت،صليبيالسيد

علىبالكثفوبدا،بالقصر1علىأمشفوأنهى،بالعملصليبيالسيد

(591الاعوأماخلال)د(القمرفيللمملأنتقلثم،5391عامفيجإلقمر

3-ةاالاستاذ1برئا-صةوطنيةبعثةقامت91ا-96ا666عاموفي.58911!

البمئنةنفسبدات91يبهاعموفي)2(القصرعلىالكثفبمتالحةالطوير



iعامومنلى.صتمرلأالحمليزإلولاالبنكقصروترعيمبكف % AV

منطقةقيااح!بةاالت!ايكباممدلئقفىالالمثى'كريالممهديقوم

مايعْيكاميخعيلىالسيدباثرأت.الرقة!ثموالمبلسية1القصور

Meinicke*.

،منألرقالراقةمدبنةبجوارام!التلفلاشع:طبيمةتل-12

افهويرجح.امنيةايالبيمةالىمنسوبوهو،الرقيألثص!

بلسمالمانيةبثةفيهكحوي.وعدياايبلالم!ينتىالماعرةممولولصدينة

صنأكضحوقه.ا.ولعاممنلىلنقيبك*لمانالمتثرقننجممية

منل11النصففيممرةكثتالمدينةان؟نlحتىنتالحها!الممرروفه

00016-0091حوأرالقديمالببلىالمصروفيق.مالثالثالالمف

لدير.الموقعاهميةلض!لتفقدالاحتلالىهلرومثيمصرفيأما.".م.ق

.(.ص!!menger)منكرشتروايفااليدةالبمثة

ك!ا13(8191،)116(8491).

إصد،أ:لتراكمكلنهر،لبرىاالضغةعلى:ح!رمممكممم-،1

1ليحوjيرممفعلمبليخلرلمفد Iمساحته.ا!لارةاللاراضيفوقم

.2891عامفىتحريات(UsHawon)ملوإنفيهأجري.هكرإت2

)!أ!ول(لونفلن"لاسئذبلاثوةهولنديةبحثةو،لبرأي

.(8عط!كل!ل!27()8291،.8291عممنلىأبرأقعفيالريةلنقيبك

بفصله،لملمب!دكلعنإببنوبا،لىابقع:هسفيئةعئ!-01

فضديةكرإدقعسطحعلىلنتثر.الفراتنهرالىينتهيواديعنه

عصرمنمقبرةعلى*لريةاالتنقيباتكفتوقد.البيدمصرعن

قعةالىفقلهمفريحبينهاعنوكلنالبيزنطيأ-الروطر*حتلال

"لمبد.جملفينقتالتيإالوطنيةاالبمثةفقبتفيه002جبر

.(،791)2(:البدليتالص
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مرتفعفوقاالفرإتلنهرأليرىا.لضفةعلى:صير!-16

إعممدفيهاجرت."لفريكسدعنلفرب11إلىكم011بمدعلىصخراي

فiباشروتنقيبجبلىويوسفدهمانربيعالمهندسينبا!ثرافنرميم

1،للجوقى./المباصإ.لعصرمنواهي.فزوقفىا)رذإقعبدالإستاذ

بحثةفيهنقت،الفرات2لنهراليمنى1الضفةعلى:-هطسى17

ملىوكشفت(H..لFranken)ةرانكينالاصتاذباطرةمولندية

إقرن)إ،يوبيالحصرومن،(الثامئ1القرنأ)الاموايإ!صرمنئو2

إالبيزنطي.الاحتلالإعصرمنئار1الى1بلاضافة1(112-13

بلدتىبين،لم!افةصننصفنجاإلخوابرةتلبقحالضسةتل-18

إللىينالر(حالةإنظداليهلفتكبيرتلوهو،أبيضوتلإبحينراس

(Oppenheim7ْ.F)إيمهابن2فوناوايهرفرالباوون،11ونهم،المنطقةاروإزا

ومعصلفتلمتحفاسماهلينفيءمتحفاوبنى،حنفتلفينقبالذي

فلراوافاتهوبعد.الثانية1أالمالميةالحربإخلالالمتحفاإدمرفقدالإسف

بهلاوكالف،الجزيرةفيالااثارإعلىلتنقيب11الاغراضثووثهعنجز!ا

صورت!طتانطون1الدكلتمورالاالحتاذإالهامالملمىالحمل

(1 )A. Moortgatإلىاديةالأتحاالمافيةمنبمثةرأسعلىفدمااللىي

عامعيلونتل"لىإ"نتقلثمالفخيريةبتلفنقب،5591عامسورية

عامإلتنقيبفياوبداتخويرةكلفيالبمثةاست!قرات1واايخر/1657،1

اورزرلىاليدةز!وجتهعملهتابمت،*91عاماوفاتهوبمد،5891

Moartgat)!لوطنسمورتكك - Corrensالاستازمعالاشتراكبا(.لأ

W.)"ورتمنفريدفن Orthmann)،جانأالفرني1إ.لبحاثةوكان

قدالمواقعأندايبليو،1655عامصفيرةاسبار!1نيهاجرىإقدلوافرية

الالفإمن!تصفحتىفيهالكنااستمروإ.مقالرإ،بع1إلالففيستوطن11

الى1يمودمحبدالااوابدمنوفيهالحبئا1ذلكمنلىوهجر..مقلمثائ11

النمفألىيمود،المالىالمحبديسمىااخروا،السلالاتافجرعصر

..مقالثاشا،.لفاعئالاولأ

-2!ه-



27/28و(55912)هو.(؟1591)(:أ!للكألحوليا،تا

لا.لى*891)

نشرت7691-5891عاممنالتقاويرمنسلسلةإصدرتكما

لتالى:11انالصنوإاتحت

!!نه!كييهك!!أ!لانال!7.!م!ول

:دءطزورمصة

قدو،الننينإاتعشرامندالزورديرالمنطقةاهتممهمإا!لباحثونإوجه

مثل:اخرى1موإقعإلىانئرأ1ثمماريفيالتنقيبتركز

كم01حوأليوايبمد،الفرأتلنهرالشرىالضفةعلى:السن-ا

الاسئذبرئاسةبحثةفيهنقبت،كب!تلوهو.الزورديرمنالثرقالى

القرنالىتمودالتيالقبوربمضعلىوكثفتمحمودأسعد

البيزفطى.1إ"لحصرمنمداينةهوالسنكلإ!نواللمروت،ميلاديالرإبع

(J..لRoodenberg)برك!ودنالمجط1بالارةابمةفيهنقبتانوبمد

الحديثالحجريالعصرعنالتلطبقكاقدمانثبت،7891عام

بقراصمثل

33.-21(,0891-9791)7Anatolica

عثر*91عامفي.لمليسرىالخبورضفةعلى:حمدالشخ-2

قررت،إستكافيةإنيةإ،لمابحثةبهااهتمت1رقمعيلىمصادفةفيه

(H.ءول"0،)كيئهمووتهرتاليدبرئاسةالموقعنج!"لممل

أ!لتلا/هلانج!متمرةالاعمالاتزألو،لا،(W.!الاه")رولىوو.لف

لوالىمقراكلأتالدي.(!لتليمودور)القديمفياسمهكانيJل1

"لتىوالوثائقالمحفوظاتمنوتبين.مقعرإلثالثإ؟لقرننجاأشوري

اشيردشولمانو،لاشوريين211إالكلينعصرالىاوتعود،فيهاكثفت1

هاماممجا!1يامر،كز،1إنها.كاانتاالاولإنينورتاتيكولتى،(الاولنصرسلما)

235.-233(.82/8191)28AFO
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التلنوقالوااقعةدلقريةدحديث11الا.-اهو:الصث!لرةدلى-2

الولالقكعنفىوذكرتاثىيمةلرقا/صدينةككللي4ه،*لري

ماريبنفةZ.Aو(سلىفيدراقادقع.ع!يوأوشيفوا.لب!ببية*بلوية

االحطين:بلعارة،فرنسيةبمة،فيناحفرت.الفرلتافيلضابور9ومصب

.Frول)جلنكووودان Thlraeu-Danl)أو!ورس-.R .P Dhor)

2391+1r،لالسيداستثفحتىمياس!ونلراقاصلوبقيت

مامأدقعفيالتنقيباإعم!(G.لدهـال!ع!ابو،كشيلالىصرجي

/!لانتكرقاإنو!راوت،إ،نحتىس!تمر":لممل1-!الرو،،؟791

..امقوألاولالثرالاال!فينفيبالفةاهميةنات

!82\!ا)32و(7891-ا*دا)2خه27:اللصلاتالص،ليت

بنهرمصبهقربالخابوردنهراليمنىالضفةعلى:البم!ة-،

ودمطي،القيصريالرومثىالمصرمنمعروفةمدينةو!لثت.الفرات

،*91عاممحدودةتنقيبكفيهاجرت.الحاليةاثمريةمنهاجزءا

الاصتلزبرئاسةلألمنقبةالبمثةوكلت،الايوبىالمصرمنثر1علىكثفت

بمد.لألتنقيبنتائحعنثيءاينثرو،لمالمحمودإسمد

الخبورممبقبالة،االف!تلنهراليمنى(لضفةعلى:بترعي-5

فيهنقبت،ديرالررورمدينةمنا!،لحنوبكم.،اليحواويبمد،به

دوكنتاسيونهنري:اليدينأبرئاسللة65911عمفرنسيةبحثة

(.H De Contention)لها)ليريوافان!.J Vanثم،.يي

ويس.7691عمعندنينكوكركامسترثامجممكمنهولنديةبمثة

M.)ارونفانلمليدبدإوة van Loon)

26du Levant ، ( 0891 .) AFOا!ا*حث!حما!ا!م!

.(97/)7891

21(6591)36:فىلمحلطتليكإلص 829 ( T).

!ت:معمة

محطا،لحكةمحافظةاوأمنه،البميرةا"قليمكك،ذكرتْوكما

؟!ه--



شتىضىلاغراعليهافدوأأنواالذينلاحْبنأ1انظار

التالية:المو"اقعنياويجري،جرلىإلذيا،ثري

التن!قيبمنها.

الشمالالىجغجمغلنهراليهضالضفةعلىيقع:براكلى-ا

فبهانتكا،خصيبسهلفيبهيرتل،وهو،الحكةمدينةمنالرقى

الباحثينإنظاراليهجذبوقد،برلااك/بحيرةالر!صاش1صماهابجرة

اربحينمناكئردأمتوقفوبحد،أسلفنا0كما3791عاممنذا،ثاريين1

إوتىالاصتاذبرئاسةلندنجاممةمنانكليزيةبمئةمادتعاما

(.D Oates)عاممنذالموقعفيالممملWA93(7791.)0اIraq

/القاإمشلىبلدةمنالجنوبألىكمء2بمدعلىيقع:ليلانتل-؟

ييل،جاممةمنامريكيةبمثةفيهتعب.الانظاريلفتكبيرتلوهو

.7891عاممنذ(HarveyWeiss)فايىهارفيالاستازبادارة

اشورماثألاولهددشضيعاصمةانليلشوقيمدينةوهو

سنذي11أ/لتاريخهذاقيمأهولوالموقع،ا.مق1815-1872)

..مقالثاليأ(لالف1حتىالاصتيطانفيهواستمر،.مق0005

922.-226(82/0891)28AFO

كبيرتل.الجنوبنيادمبنرإسبلدةجوأرالفضريةتل-3

مدينةانهالمتثرقونظنوقد،والمزارعالحديثةالمقابرنغطية

بحشةأجرَت؟ذالكضلىوتأطا،الميتانيةاالدبرالةعاصمةكانىواشو

(C.ولMcولول)يفنامكالاستاذبادارةيكيةامير

مورتككانطونالاصتاذقامذم،10،16عامالموقعفيحفريك

(.A Moortgat)ليحقق1156-5591عايمىخلالبالتنقيبوبحثته

منظهر.واشوكائيمدينةعلىالكففيايما!بنهااإبخاىونحلم

علىمصاادقةيخها،وعثر،او.هامةمحصنةكانتالمدينةاأنالتنقيبات1

اسماناوتبين،الغربمنلهااورةالمجا1جوزنملكيسصىهددتمثال

كانى.واشولالميفاتحر!يكونقدوا.سيكانيقعالمو

von!ث!ورMax F!ول5!ث!74ثهـمم!محد!هامة!ر!3ك

7محم955ء)وللاة
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(؟891,)32و(11157)7و(1156)6:ايلجلطتالحواليات1

جمجغلنهراليسرىالضفةعلىبرىتليقع:(كحت)برىتل-،

فيهعئر1676و11111عامفي،كم8الي0حواكبراتلصنالشمرالى1

ذكر،الاوليخنورتالتيكولتىكتابةعليهابافىدتحجرمنكسرتينعلى

ايطاليةبحثةتجري0891عاماومنذ.كحتمدينةفيقصرابنىانهافيها

P..E.3أول*له)يواساالفينىيلابيكورإلاصتلز-كبا!ارة Pecorella- M)

باللوقع.اثريةتنقيبك

(6291)12/و!6191)اا:المجلدأت2؟الوال!يات

(.82/8191)21AFO

لتلال21منوهو.الثم!منالدراباسيةبلدةيجلار:عيون-5

.اورةأ"لمجالسهول111فوقم35أالىإيرتفع،الحسكةإافظةمحافيلكبيرة11

.ول(Moortgat)مورتكاتالاصتاذبادلمارةالمافية1بحثةفيهعملت

منتمتدمتماقبة!نيةطبقاتيفمألتلاأان1لهاواتبين5691عام

.مقالثانىألألالفنهايةوحتىحلفتلعصر

Archaologische Forschungen der. Max Freiherrولا!+"ول.

(.5691)von Oppenheimstiftung Im Nordlichen Mesopotamien

.1(15791)7:المطد1ليكالحو1

والى،ارةداوادينيالحسكةمنالىالشهالىيقع:عق!تل-6

المصرالىيمودصحيرتلوهو.(حط!نِنا)بازد!رشالنهرتلشا!شمال

حلفتلبحضارتىالمتميز(التا!!افجرعصراي)النحاسىالحجر،ي

مشابهال!تلهنأفيالكنيةاظقاتأتتابعإناللى!لرباوإيلج!ير،العبيدوا

أمتدبينما،قص!!!تتاالاألمبيداعحرايدمالم،اقالعرافيعربجيةلتل

هنلأنيالسكنانتهىلمبيد111عصروبعد،قرونالمدةطفتلعصر

17691-7591عدامفيإنكليزايةبمثةفيهنقبت.الابدإلى!ا!وقع

سونديفيدتوماسالاستاذأاسةبرئا

(AFO 26 ( 7891 / 97 .) . (Th. .E Davidson
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مداينةمنالجنوب)الىكم03اليحوإبمدعلىيقع:عجاجةفى-7

هلىامطلعحتىاسمه11وكانلملخابورلنهراليمنىالضفةعلى،االحسكة1

القد*اسمهأما،المربإلرحالةاعنداسمهاترددالتىعربانالقرن

السبعملأثناء.الاشوريةا!ادرفيذكرهاالملر(شادو!طلي)فهو

AustenHenry)لايردهنر،ياوالتن Layard)كلخو)النمرودفي

مزوعلم،عربانالى1اوصل0185إمعاوفي،للرةالجيمنطفةفيتجول

اوبقي،عليها!كشف،عنهافتحرىالتلافيمنحوتاتبوصدالسكان

مجنهِالئورتمثالانظهرحينما،8291عا.محتىالاانظر1عنبميالااثتل

المحموااصمداليدايتو"لىأالحيناذلكوصنذشجرةاماميقفخر11وفور

الالمواقع.أفيالتنقيب

بعدعلى،القمثليامدينةمنالثرق1الىيقع:ثئيكلةتل-8

عاملألمحموداسمدألاسضاذبادارةوطنيةبمثةفيهنقبت.امنهاكم06

1v7تنئرلم..مقالئانىواالثالثاالاالفينأمناثارعلى،وكثفت،ا

رإ/جع.بمدا،لنتائج

/97(.7891)26AFO

جهودلبرتهاالتىأألاثريةاالمواقعسرداالفصلهناأنيإنرىوامكذا

تلسل.دوفماوعصورهاائارهاالى1اتاشاواوا،البا/حثين1المنقبين

زمنيةعصورفيالتنقيبنتائجترتيبنحلولالتالىالفملني

تطورلمراحل!إضحةعورةرسمخلالهامن!نحلول،مترابطةمتلااحقة

يوالفزفى،المسلام1لهافلذ،عليهاتماقبتاجيالىعبربلاداناحفارة

اماكننجاوتجممت،قبائلهااستقرتانمنذالتهديموإالتثييد

ا.ليهردت1،لذي،الحديثالحجريألحصراامنذ"أي،جديدةاستيطان

وإوتباطه،،الانساناشقر(رأي،الحضدةبدابةالاثريةالتنقيبكنتاثج

الطبيمية.أمهواتألىللجوءبدلالثريةا"!لمسا!لنارولوبنائهبالارض

-7ء-





لمبلثااالفصعل

أ-لرلوولرميولر!

قا.آ5055_0009

الزراعهوبطية،اليدويةوالعرف،القرىشث!وء

العيوانرتربية

بدأالتيالمرحلة1خراها6انكا،طويلةاحلبمرإالانسانااستقرارمر

.مقالتاسعالالفامنضمفقبيل،وإلمتينةالثابتة1البيوت1بندفيها

صنحهاالتيالحجريةأألااوانيأ،،/نسانباستممالالمصرهذالايتميز

صورة)،الصحائف،القصمك،الاجران1،الحجريةالمفارك:مئل

الليلاثناءوالماعزالبقرمثلالحيوانكبمضزربفياواكدلك0(1رقم

الحمايةبل،1"لحلفلهايقدمن01دونمن،النهار1اثناءترعىيتركهاثم

ولم.وايرعاءبإلنبكيهتمبداذلكجانبوالى.المفترسةاناتالحيو،امن

11،وأنى.صناعةنيالطينمنالاافاررهالىيهتد

محدودمكانفيفالبقاء.سببيةوالانتاجالاستقرأربينالملاقةان

الزمن،!رورمعالانانلان،غذائيةبمصاعبتقترن،طويلةلمدة

لزاماانكالذا.محيطهفيالمتوفرةالبريةوالحيوانات6داتالناي!تهلك

اخرىمصا!رايجادبل،النباتاالتقا!وا،باالصيديكتفيالااعليه

واهجر،مكانهتركالىيخطرلاحتىغذائهعلىالحصولفيتحينه

بتربيةافبدا.ممقولةممتلكاتمنفيهابما،بجهدهبناهالتى11اليوت

وقد.لذلكاللازمةاا،دواتوتصنيع،الحاصيلوزرع،الحيوا.نات

-تبدلافكان.الحرفتنظيمالىالانسانحياةانيالانقلاباهذأادى

-95-
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وغيرهم،الزراعةا؟خرالبمضوا،الحيوانرعيالبمض1يحترفان

رتصايلها،.الالتيطاناماكنفيتوسعذلكفقراقد)و،الالواتاتصنيع

صورية.فيالمصر1أهذااقعلموااستعراضنامن.لنرىكماقرىالى1

الحثائر،او،القبائل؟بحضهجرتحيثنجداالفراتضفافمن

الماءفيها،يتوفربقمةفي،النهرضفافعلىاستقرت!ا،لتنقل11حياة

مثل:قريةالىالزمنمرورمعتحولمراحاونسميها،والغذاء

pلمرببص:تر

ا،لاثريةاللنقيبات1أوضحت،الحديثادحجرياددمورمئقرية

:ثلاثمراحلعلىتطورهاكيفية

00082:الااولىالمرا!ةففي 0 - A oاكواخاالانسانااسكن،.مق

وبت،تنهارلاحتى،بالطينانبهاجواكيت،حفرةفينصبت،يةدأثر

علىتنبتإنتكاالتى1،القصبوا،فاءوالطرالحوراواعواداغصانمن

على،الباديةكالتكما،الايلةوأالخنازيروتاوي،الفراتنهرضفات

فيالثوراوا،الوحثىاوحمارالفزال1اويتأالمقاابلةاليضالفرأت1ضفة

بريصنع،جلودها،ويلش،لحمهاليأكلأالانسانفاصطادها،مرإعيها

التق!نقداخرىجهةومن،جهةمناهذا.أدواتهبمضعظامهامن

افه.واصداالفراتلمك

والنباتاتالحبوبمنبل،فق!اناتاالحيواالحوممنيتغذولم

..المجاكرةلخصبة11الهول(فيتنتكانتالتىالبرية

الفروريةاتهاللوايصنع،نيا/وحر،ولاقطا،صياداالاانان!لاينلقد

منلبناءا1أروموا،اشذأء11وتحخير،لحصاروا،أللقا!ااو،لنلصيد

مقابضإ،،جميلة،وحادةصضهـةالادواتهذهكانتمااوغالبا.أنالصوا1

واماشطالهام1،المثاقب،المناجلبينهاعنونميز.خثبيةو11عظمية

المخارزاوا،الحبوبلطحناحجريةأأرك:المفا.الاشجارلقطعالةؤوسأوا

-61-



الحجرمنمعظمهاحجريةفكا"نتالانيةااما0(2صورة)ألألجلودالخرز

(3موهـة!.الرخاسالحجرمئوقليلها،البازلتىو11الكلس
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بهداتمز،ودقةمها!ذتتعنلب.قاليةحرفةالحجرتصنيح

صغردكتلالىالرخلايةاواالجي!رايةالحجاهـةاقطعاتيا،المري!0انسان

عاصسالاصدا!منعنحكما،المقودت4حبامنا،وصنع،وصق!لها

طزينة.مختلفة

اا!قراية،هذهتطوراصتمر.مق0008-0082:الثانبةالمر/حلةلب!

هذهوفي.الارضفوقإوا.حفرفيمنحولجةاللائراية11اخالا!لوافبقيت

الكوخأممدهلثبيت.الوحل1أوالطينمنالكوخأعدقوابنيتالحالة

فيالاصاسيةاالموادمنالطيناصبحفصاعدأالان1/ومن.الخبية

من!هايمملالديةالانانيدفيطيمةطريةمادذالطين!3فا.المممارد

اتحْذته.الذيالكلتحفطصلدذوقالية.يىيدالذيالئكل

بحيدضءكلنجلاهتم،صياداالمرحلةهذهفي/الانسانبقى

هلىاعندوالئطر.الريةالنبلألكحبوبوالتق!،النهرسمك

عئر،الطريالكلىالحجرمنلريةدميةو11تمثا"لاكان،الانسان

لكنيطييةبمصطبةومفموسةثوربجمجمةمحاطةالبيوتاحدفيعليها

قاممحاولةواول،مادينيةفكرةعلىدليلاالحملهذايكونوقد،شوهة

انفسه.إلتصويرإنا،نابها

البنلا.تقنيةتحسنت.مق076ا.-0008:الثالثةالمرحلةخلال

الاقتحلدية،الحياةوتطورت،هكتلر2-2مساحةالى1القريةوتوسمت

.الانتماجوساْدلولنوعت

بالسفحةحفرفيمبنى،مدوربيتكب!على،كثفللتلبىلفرلفحااعلى

وححرات،خلاياالىقسمالذي،للبيتراجد،1الثرقىجالبهاجعل

المشدبة،الحبدةمنأساساتها.سقيمةجدرانبوصطةصنرة

اللوحك-عنمداميكبالتناوببينهاصفت،خبيةاعمدةاعليهاترتكز

.المدكوكوالطين،الحجرية!أو،الخبية

--؟6



منبأعمدةالخلرجمنملكماالطنمننكان،النربيالجداراما

.(-ا-مخط!)والطنالخثبيةبالعيطنالبيتستف.الحورخشب

احوز.اللىيالتقدممدىعلى،وتقسيملالهالبيتهلىامنونستدل

،حجراتإلىفتق!يمه.البيتوظيفةعلىطر!الديلتغيرa,،الناس

حجراتالبيتفييكونانهو،ممينهدتلخدعةبل،عرضايحدثلم

الخ....والنرموالخزن،والطبخللممل

يبلى.المرقريةكونتاخرىلبيوتنموذجاوصفناهالذيإاليتهلىا

ولم،وازقةعمةباحكبينهاتفصل،متجاورةبل،متلاصقةتكنلم

بحضفوقيقومكانبحضهاانبدليل،متتابحةبل،واحدةدنعةليد

الث!كلصتطيلةوكثت،الاحدثهيالاملىنج!والتى.(-؟-مخط!)

.مدورةوليست

أحدففى.عليهاالزخلرتادخالهوالمملرةفنتقدمعلىيدلومما

.االئ!كلهندسيةجداريةتلوينكبقاباعلىعثرالبيوت

فيكالتلتي11،الافرانمثلعامةمرافقعلى،المريبطقريةحوت

وهلىا.كلهمالقريةاهلليتخدمها.أليوتخارجالمامةالساحك

مشتركة،عمةمرافقاستخدامتنظيمفي،السكانتحاونالىلر

لنهرأليمنىالضفةعلىيرخوفيحدثكماتماما،للجميعالفلألدةتحقق

لمدينتهم.دنلسسورلبناءالسكانتماونحيث،أريحاجوارالاردن

فلأشا،الادواتصنلكةصميدعلىاما،البناءفنصيدعلىهذأ

،السهامرؤوسعددوتزايد،الصغيرةالصوانيةالادواتاختفاءنلاح!

الحصر،هدانهايةؤعند.الغذاءوتحفير،للصيدالضروريةالمكاش!وا

وبدؤوا.(4صورة)،ي!لصلدالحجرمنمصقولةفؤوساالحرفيونانتج

واثنتان،كبرةوانlثلاثالمنقبوناكتشف.البيتفي،الفخلربصناعة

صلكةنج!نلثمطيناستخدموقد.المنزليةللاستحملاتتصلحلاصفيرتان

،الملاةايد-بهذهالمتزإالانساناهتمامعلىدليلأكبروهذا.بعفها

القديمة!111؟لر-65-
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الفخلر،انتاجبانعلفاالانيةوصنعا.البناءفيالمختلفةوإستمملاتها

،الفخارصنلكلةظهورمعجنبالىاجنباا..مق0007عامبمدا،ببدالم

و!دان،للفريةالمجاورةبلاراضيالبريةالحبوبزراعةفيالانسانبدا

..الحيواندربيةعهدفلالحةهلىا

يصورالمرحلةهذهفيالانسانأخذ،السابقةالمرحلةفيأ.يناراوكما

دميةعلىعثرالاولىالمرحلةففى.ادقوبشكل،اوسعنطذعلىنفسه

ربه.تمثلانربما،والطينالحجرمنإثنتيندميتينعلىمثروهنا،انسان

عنالتديخيةالمصورمنفهنحرماعلىوقياسا،كذلكالامركانواذا

.االامللربيةهيالتملاليلهذهأننقول.ا،مللر!ةالانسانمبلدة

.(6و5صورة)

مه&(الصورة
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_.11...ةالرابحةالمرحلة 1Vالبيوتأصبحتقدمناوكما.م.ق

.اأيضاالمرحلةهذهوخلالالئالثةالمرحلة1نهايةمنذمستطيلةوالمنلأريل

،بالحيوانالمنايةمنمزيدرافقه،الباءمجالنج!هامتطورعنىهداويدل

المرحلة.هذهفيدجنالذي،الثوروخاعة

هي،الاهمالتاريخيةالحقيقة1فان،ثاليةجهةومنجهةمنهذا

فلسطين.فيالنطوت1وأثار(الاولىالمرحلة)المريبطأثاربينالثابه

،الشامبلادشملتقدفيةالنطوالحضارةأنالحقيفةهذهمنويبدو

.المجاورة1البلدانالىبأشعتهاوأرسلت

:بقرصلى

اضرىاالضفةعلىالمريب!1منوننتقل،الفراتحوضفينبقى

منالجنوبالىكم.(حوالي،اليمنىضفتهعلىبقرصالى،للنهر

.الزوردير

انقاضهاوارتفاع،هكتار3حوالىالقديمةصبفرقريةمساحةتبلغ

خلالمراتعشرجددتقدبيوتهاأنعلىالتنقبكودلت.م5حوالى

بيوتأي،البيوتأحدثوشفلت.مق0،095-0064الزنيةالحقبة

قع.المومنمربحامترا001*275اليحواالاولىالطقة

ستطيلةحجراتبهاتحيطسماويةباحةمنالقديمةالبيوت1تتالف

ووفق،وثابتمحددبناءنظامفقوشيدتفقد،الجديدةاما.الثكل

ثلاثمنالبيتيتألف.بالمساحةالابمضهاعنتختلفولا.واحدمخط!

الدار.1صحنتكونوقدا.أكبرها1أوسطها،ومتلاصقة،متوازيةحجرات

ومطبخ.كمستودعحجرات7-(منيانيحومفانأوصفالخلف2وفي

نجدالحلاتبمضوني.(3مخطط)تنوراأوقداموعادةالبيتويحوي

باشك!قتوزو،الابيضتباللونطلبقدللجدرانالداخليةالسطوحأن

.(7صور)17رقمالبيتفيكما.أحمرلونها؟!أهليةكب!ةطيور

الاحمر.1باللونمصبوغالطينمنانسانوجهعلىكف(16)البيتوني

الغونة.جداريزينكان.الصدفمنعيونه

7-ا-1
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بيثيبنيوعندما.اللبنو12المدكوكبالطينالبيوتجدرإنبنيث

القديمة،الارضيكفوقانالجدراتشيد،المتهدمالقديمفوقجديد

ثمممينارتفاعحتىوالحديثةالقديمةانالجدرابينالفراغكوتردم

التلوسطفي،أماالتلاسفوحمملىقها.كمافوالجديدالبيتاأرضيةتفرش

صملاة.ا!دئروالجديدةالقديمةالارضيكبينالردميكفكانت

.المجاورةالبيوتمثلمشفلكأنهويبدو،يخرهعن6؟البيتيتميز

عموديةأوبحضها،بجاءلبالبيوتبنيت.لةومتغومخزونةادموافيهكاناذ

بانالاعتقادالىيدعوناضعالو1أوهذا.الازقةجوانبهاوعلى،بمضهاعلى

الضنقيبكتكفلماواذا.ثابتمخط!وفق.خيدتقدكانتالقرية

وفق،منظمةقريةاقدمبقرصتكون،اقدمقريةعلىالجاريةالاثرية

.البيوتوطرازالازقةيحددمخطط

قيدا!لوقعفياكتشفتالتىالمظام2منالكبررةالكميكلاتزال

تثروقد.بقرصصحنورباهاوماعزغنمعظامبينهاومن.الدراسة

وال!ثعيرالحنطةمثل،الحبوببقايامنقليلةكميكعلىالقريةانقاضنج!

قربالمرتفمةإالحقولفيوخاصة،القريةبجوارإلكانيزرعهاكانالتي

قوبالواديمصبفيوكذلك،بالتملحنيراتتأترلاوالتى،النهر

اهتمواقدالسكانأنجليايبدو،الوقائعهذهعنالنظروبفضا.الموقع

الا،الصيدمهنةوتركوا،بالزراعةاهتمامهممنا!لثر،المواشىبتربية

الاثريةاللقى.الثرانواالغزلاناصطادواحيث.ضيقةحدودفي

ففى.اليدويةوالصنلثةتالحرتقدمعلىوتدل،ومتنوعةكث!ةالمنقولة

المتوفرةالحجارةم!6ألانساناستفماد،الحجريةا،دواتانتاجمجال

صنعفي،النهريةالحجارةمناو،النهرحوضعلىالمطلةاالهض!ني

كما،الشفرإت،المثاقبالمكاشط،المظرز،السهام:وهىأدواته

)الاوبزيدين(بركالىأسودزجاجىحجرمنمصنوعةأدواتوجودونلاحط

.الفراتحوضنيمتوفريخرأخضرحجرومن

،الانقاضاداخلفخاريةاوانىوكر،انىأواعلىالمنقبونيعئرلم
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مثلمصقولةداكنةاَنيةمنكسرالتقطتحيث،التلسطحعلىبل

حمراءهندسيةبأشكالمزوقةالاحيانبمضفيكلألتالتى،وغيرهاالقدور

أنيةوجدت،ا؟نيةهذهجالبالى.المتمرجةوالخطوط،المثلثكهى

تسصعالجصمنمصوعةاخرىوأنية،الصنعمتقنةكلسيةحجرية

.(8صورة).ا!ثارايينعند."البيضاءا؟نية"

ويتض،التشك!ليةالفنونتقدم،بقرصفيالتنقيبكنتائجأظهرت

بخطوهـهندسية،المزخرفةوالتمالموالحيوانالانساندمىفيذلك

عثرالتيا،ختاموتشمبه.طبحاتهاوجدتالتىوالاختام

الحجريالمصرالىتمودالتى،س!لأ!كابالطبقة،شمرأ!اسفيعليها

،1(9)صورةبقرص!داختامهندسيةبخطو!زوقتوالتي،الحديث

متقنة.صنحتها،متربحةأمرأةاتمثلالكلىالحجرمنكسرةبالذكرونخص

بينهما.الفرقنرىفأننا.المريبطمنالمماثلةالدميةمعقورنتماواذا

بجزءحتىالحرنياهتمقدو.الذراعينواوالصدرالاردافازابرأنيواضحا

طبيميافجملهد*،أحيراهلاوالذي،الارضعلىيستندالذيالجسم

مثلالفنانأبدىقدو.(ا.صورذ)الفخذينوعفلاتالارداتبابراز

الوجهاعضاءفيهالطينمنانسانأس.راصنععندماالاهتمامهذا

تكونوحتى.الطبيميشكلهاالىأقرب(الخ.ر..الفم،الانف،المين)

نمرفلا،اخرىملاةمنمصنوعةكانت،الحقيقيشكلهامنقريبةالمين

.(11صورة)وجودهاعلىيدلماوبقى،فقدتلانها،نوعها

فقد.إجضاالحيوانصوربل.فقطالانسانالحرفييصورولم

اصتخدم!لما.(12صورة)قنفذأو،أرنبشكلعلىنيته7بمضصنع

،داة!لمقبضربما،غزالوعنقراسمنهافصنح،المناعةفيالمظام

المرحلةهذهفيالفناناجتازفقد،كذلكالامركانواذا.(13صورة)ما

بأشك!تزويقهاالىبالالوانالادو"اتتزويق،عتبةالتاريخ1منالمبكرة

احدعلىيظهركماعليهامنقوئةاو.اخرى0مادةمنمصنوعةحيوانية

.(1(صورة)الحجريةالمفارك
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شتكفيبمثيلاتهاالجالسةالانثىودميةالجداريةالتلوينكتذ-درنا

ا،دواتمنوغرهاالحجريةالاوانىتذكرناكما،الاناضولبجوبهويك

.أقبالمراالحضرغربىدباغيةوأمسمارةفربأنالصواتلمنبمثيلاتها

دمشق:منطقة

التنقلحياةوتهجر،الفوإتحوضتستوطنالقباْللكلألتبينما

منطقةفييجرينفسهالامركان،بالزراعةأفرإدهالتفل،والتصيد

ذلك،فيعجبولا.ارومتهامنت!نقداخرىقبالليدعلى،دمثق

.الاستقرارعلىتسلثد،التربةخصبة،المياهوفرةدمقفمنطقة

لد،الرمادتلحفريكدلتكما،مبكراإلانسانفيهااستقر1لهذا

سندأ،المنقولةبلاثارالرمادتللفنىونظرا،غريفةوتلخزامى،أسود

المواقع.بقيةعنموجزانمطيثم،به

:رمادلى

ماحكه.قطنلاوعرطوزبينيجريوإديضفةعلىصغر

ارتفلا"يزيدولا.بقرصاو،الريبطقعمومساحةتحادلم1015*002

طبقك،3فيهميزناقدو.ايضاوبقرصالمريبطقعموكارتفاعم5على

الاسفل:ألى1ا،علىمنهى

صمحةبلفتوقد،ا،حدثوهي،(-،00550058)3الطبقة

الفخاريةأقةنية1أنتاجفيألانانبدأ،الطبقةهذهعصروفي.ماأنقاضها

-مصقولالخارجيوجهها.الداكنالطينمنوالمصنوعة،جيدايةالمشو

.(15صورة)ت!ئرةبخطو!ومزوق،لماعمدلوك

عليهعثروقد،المربيالمثرقفيالفخارانواعاقدمالاوأنيمنالنوعااهذا

ومن.وبيبلوسكا!الطبقةواجاريت،ولالطبقةالعمقسهلني

،عروةأولهاربة.أحمرطلاءذأتفخاريةكرالتقطتالتلسطحعلى

الاولالنوعمنأحدثوهو،جبيلفياكتثفمثابهبفخاروتذكرنا

بمضلوى.عليهاتدلالطبقةهذهلمس!نأئاريبقلم.161الصوره)
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فيتحولواقد،الموقعشكانبأن،للاعتقاددسماوهذا،النفايكحفر

والبقر،والماعز،الاغنامبتربيةيمتنون،مستقرينبدوالىألمصر1هقأ

.الحبوببزراعةتليلاويهتمونالخنازيروا

لح!3،ممنأرالتفراأكرسكانهاكان(00061-0058)2الطقة

،بالرمادمليئة،الطبقةهذهفيالمحفورة،الاحدثالمستوطنةحفروكانت

الكلس1منالمصنوعةبأنيتهاالطبقةهذهتتميز.اسمهقعالمواكسبالذي

الخارجىالوجه،البياصْالى1المائلاديالرمااللونذاتالرما.دواالمحروق

نيةبا7ا،نيةهدهتمراف.حمراءبخطوطاحيانازوق،املس

،بقرصمنهانذكر،الثامببلادمواقععدةنيعليهاعثروقد،البيضاء

بنيتوقد،مستطلالبيوتشكل.وبيلبوس7bالطبقةاجاريت

.واحدةحجرةعنممظمهاويتالف.مرابىاوجددت،بمضهابجانب

ل!ثكل،21المستطيلالجاتاللبنمنوالجدرإن،الحجارةمنالاساسك

كلألتمستودمكحفرالطبقةهذهيتبع.الاخضرالطينمنالملاهـفكاناأما

التىالاشجارمنوعرتا.والمدسوالم!الحنطةمثل.للحبوب

الحلبى.والفستقاللوز،ثمارهامنأصتفادوا،الانسانغرسها

الايله.واالألفزاا.اوأصطادواوالبقرالخنز/يربتربيةالسكاناهتم1وقد

الصوإفية.والسهامالمنجل،المستخدمةالادواتبينومن

جماجمعلىعثر،والثانيةالاولىالطبقتيناالىتمودالتىالحفرفي

الاحمر،باللونومطلية.المخلوهـبالكلسالطينمنبطبقةمفطاةثرية

الابيض.ابالكلسطمستفقداليوناما

.الاقدموهي،م.ق(0625-010106):الاولىالطبقة

السكاناهتمامالى1الطبقةهذهفيالمكشفةالصوانيةالادواتلر

الثلألية.بالطبقةذكرناهاالتىالحبوبوبزراعة،وا،يلةالفزلانبصيد

وكا.نت،(17صورة)والجيراترالباحجرمننية2استخدمواوقد

منحية.الشكلصتطيلةرحاهم
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ترتفعحفرفيبنيت،مدورةعاديةب!يطةا!لواخالطبقة11هدهمسحن

وهي،بالخثبالمدعمالمدكوكالطينمنالجدرانكثت.منتصفهاحتى

يب!ويقرمى،المرفيالح!عليهكانوكما.المريبطفيالمسلانباقدمشبيهة

الرؤسبينعثراذ.الطينإمنالبشربتكيلالرملاقريةسكاناهتمنقد

الطينمنرمية،2دمىأوتماليلعلى،أعلاهاليها1أشرناالتي،المحنطة

يمدجالىانساندميةمنها.الاحمرباللونوالمزوقالابيضباللونالمطلى

الاش!كللهذهليس.خاصرتهعلىاليرىيدهتبضةويشد،ساقيه

الجم1محي!يسالويمحيطهااعطوإنيةقطحةالكتفينتملؤاذر!ؤاوس

التي،المحنطة،!رئروسقو"ايكدكهنتأنهانظن،الحقيقةهدهعنافطلاقاوا

.(18صورةا)احدة!إحفرةنج!ممهاوجلت

قمانالموتشلاوان،الرسالدإتلعنأسودتليختلف:اسودتل

ابملاه،رمادتلمنأكبرأسودئتل.الفلالحأوا!دنالداالرماديباللون

نيهجرتوقدْ.م5حوألىالارضسطحعنوارْنفلكه،م0273225

اجريتيPA،الرملاتلغكىعلى،موسمينخلالجدامحدودةاسبر

هدهأنعلى،ا؟نحتىالممووفةالنتائجوتدل.ثنقيباسممواعثرفيه

منالممتدةالفترة1خلالالانانفيهنزلااحاامرا!لانت،الارضمنقمةالر

اللىي،الاولالحديثإلحجريالبصرخلالاي.م.ق09-0966*

وعوقع،بفلسطنيرضفيالح!عليهكانكما،الفخلرصناممةيشهدلم

.1(السلع)البتراءقرب،بالاررنالبيضة

حيث.لهاالمجاورةبالبيئةمرتبطاكانحالمراهذايألتميش0انيبدو

السكاناصطادهاالتى،بالاسماكغنيتان،والهيجانةالمتيبةبحيرتاكلألت

لنصبضفافهماعلىلنيت11القصبمنكذلكوإستفلدوأ.بهاليتفنر(1

يةوالحيولانيةالبثر1الطينيةالدمىكثرة،اليهالاشارةتجدررمما.اخالا!دو

يبرزنحوعلىالنساءتمثلكالتالبثريةالدمىومحظم،الودتلفي

ذكرناهاالتىالموي!اقع1فيالح!عليهكانكماتمما،والصدرا،ردافمنهن

فكان،ممتقداتهعناما،الانسانتصويرعنهذا.(91صورة)نفا7

طفل.معأو،وحده،الجنينضحيةبوعاديةحفرةفييدفن،مملالهحين
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:جمجمةالالمقالىالاعلىمنليهاظهرحفرةعلىنهفالمراتاحدىولْ!

جماجماربع!اتامعظمىهيكلوتحتها،لطفلعظمىهيكل+منفصلة

لصلأتوابع.اع!!فهـتخرزدوممهم:لطفليزاثْتينمنها،منفصلة

القبرازنفترضذلكعلىوتأسبسا.(الصوانمنسهموراسىمناجل

.واحدةلاسرذيمودقدو.مراتعدهاستخدمقدكان

غريفة:تل

المضيبهة.يجرةمنبالفرب،غريفةتليعع.أسورتلمنبميداليى

منطمةفيالعرىنوءمراحلصورةأكملتبسيطةأسبارفيهجرتوقد

.اسودتلشالرمادممىمومنعرمناهاكما،دمثق

-0675الفترةالىغريعةفيْلل،السملىأي،الاولىالطبقةتحود

والضئابه.االحليا)الودبتلالثانيةاللطبقةمماصرةوهى.م.ق0625

الصوانية،والادوات،ا،كواحبفايامنهاالتىقمينالموفياللقى1بينلوي

فياالاستيطاناصمر100المليا)الثانيةالطبقةوفي.الطينيةوالدمى

معالطبقةمذهوتتزامن.الصوانيهالادواتاصناعةوتطورت،الموقع

..مق0006-10625(ال!فلى)الرمادتلفياالطبقة

.اسودتل،الرماد،الثلاثالموإقعفيالألاتربريةالتحزياتقدعت

الالفمنابدءا،دمشقمنطقةفيالسكنتطورعلىهامةأدلة،الغرايفة

سبقه،الذي،إلاولالحديث1،الحجريالمصر1منأي،قا.مإلثمن

الحجريالمصرأي،.مقالخاسىالالفحتىطامتد،الفخلرصنلكة

الفخلر.صناعةفيهنثأتالذي،الثانيالحدايث

أظالقطر،ففاTإكاجزناهاالتى،ألاثرايةالتحراياتنتائجمن!يستدل

الثامنلفالالممنذشهدقد،الثاملأدأقطدمنكفيرهالسوريأالعربي

حياةفيوإساسياهماحضلرياانقلابا،.مقالسلاس11إلالفوحتى

فيمسكنهليبني،إلسهولىالىالكهوفمنخراواجهفييتمثل،الانسلبنإ

وإ،كوأخفالكهوهجرلقد.التميشإساليبيبدلى،الطبيحةاحضان

فالحفرة،والبيتالكهف1بينالمتو،سطةالمرحلةهيالتي،الحفرنيالهبنية

الاولىالمرحلةداخلهاالمبنىالكوخيمثلبينماللكهف،المتطورالكلهي
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بشكلبناهبيتألىالاناناانتقلالايخرةأحلة2المروف!البيتلبناء

وظالفلهاأصبحتالتي،الحاضنةالحفرعنبحيدا،مراحإوص!طيل

كطوطلاساليبعنإما،الكنعنهلا،والمؤنالحبوبخزنمثلاخرى

بديلإيجلاالىa،بلافساندفعقدا(لااستقراارانفنرى،المعاشية

البديلفكان،ورأءهايمىكانالتىالبرايةالنبلالكمنغلاء.يلصدر

ضيق.نطكعلىالحيوأنوقراية2عةا،لزلىأ

الجمبمضمتالتىالحفرأ.لفترةهد.فيالظياهرامجبرومن

،وحيدة،محنطةشبهددهااءورامنالقصدكانو(التي(سبقماانظر)

دليللخ!واهى.السلفعبكةأو،اتقديىعظميةواهيحلCaحع

صنعبطريقمةأو،الطر،يقةبهلىه.معتقدهأواالافسانيالفكر1دجيدعلى

اظنماعلىهىالتىا،المرأةدمىواخاصة،والحيوأنيةى(لبثرإيةالدص

االالفنهايةمند،الامبلادفيالناسقدسهاالتى،الامللربةلحى

..مقالرإهمع

00005-0085مناستدتالمتى،الزمنمنأ/لطويلةالضبة1هذهإن

المنحراتاصسى1الانسلناوضعفيها.ككوينعصركانتتقرايباف.م

الانتباهويترعى،النظريلفتالديالفريدوالثيء.إللاحقةإا،لحضارية

الححريالللارنهايةعندهبرتقد،ذكرتلتى11،القرىهد.انهوا

دفمتهممالتى412لا.سببهيوماأاصحابهاذهباينفالى.الحديث

لهجر/هأأ

فمتلتيدا،ئشيةلراإ/لااسبل!حدكأ،فا!لجفا!بالناعايخطرقد

اخرىقرىلان،السببهو،الجفاتاننظنلا.النزوحاا.لىالكان

ناصلدوناشرةمبابعدهاواجاءت،المهجورةالصبقةبجوإرل!تقد

هلى.نئاتالم،الناسنزروحفيالسببالحفاتكلنولو.يلى!لرزمني

لى21اخرىتريةسكن،المريبرتريةالان!انهحرحننففي.لملقرى

فياماالفراتممىهلا.دمنالشيخللألانلدص،منها"لشملل

لد،قطابللإةمنالثرقوالى،الرملددلجوأرالىافنجدسق

9--!أ



غربى،بردىنهرعلىالصالحيةتلغريفةتلمنا،لفرباوألىالسلطان

هنا.لذكراهامجدلا،كثرةذلكعلىوا،لامثلة،النشابيةبلدة

هدهأنفلو.الحربعاملنتبمد،الجفافعملاستبمدناواكما

الفزوواالحربفعال11أثدلبقيت،الفزو1أو،بالحربلمرتتدالقرى

يثرالمنفبونلمالوأقعفي.الخ...المتممدالهدمواالحرايقمثل،ظاهرة

صلىهعنالسكاننزوحأحتماليبقىذلكومع.الامورهذهمثلالى1

قائم.وإلاضطرابك،القلاقلبسبب،القرى

مك.تركلى11بلانساندفمتاخرىاملعواننسىلاأنيجب!ولكن

نمجتمعكالصيد.عنهابميدةأوقرايبةاخرىمواتعفيوالتجمعاقعلموإ11

اليهتحتاجكمااوالمجتمحاتدالافر/1تحاونالىتحتاجلاالنباتولقا!

للامملاتوقيمايتطلبالدي،طالحيطنىالزراسألاانتاجمجتمحك

ناذلكعلىزد.مهرةفيونحربهايعنىومتمددةمتطوهـةانتاج!يوسائل

انىيحتاجالذي1ا،لصرأنمثلأخرىمتطلباتالىبحاجةألاصتقرإر

تجمعالىأدتالتىالحرتظهرتوفاكلهد!ونتيجة.كث!ةمستلزمك

بالاضافةالمو!اقع-طكعنالنزولفيتأثير"التطورلهدا.اءن.اونحتقدالناس

.أعلاهالمذكورةإلاخرىوالاسب!الطبيحية1الكطوثبحضالى

الميزةالحضديةبالخصاْلصنومنااقعهذ!مالمواعنسيالحديثي

،النطوافوأديمثلالشامبلادنج!أخرىمواقعوبينبينهاتجمعالتي

صوإنتلمثلال!أقالموإقنيبمضوبينبينها،ا.لبيضةومواقعيىكو

يلهكونا12اواهذ.اضولالاناجنوبفيهوايكشتالوايئ،-بينهالبانميةوام

سكانهابهـينالاصحإعلىاو،الموأقعهذهبينالتم!نابانالاهتقلا!أ11

هكافيالالوأتصنات11منكثربينالكبيرالتشلابدليلفائماكان

.ن!كأوفعالمو

قبعلمنالفدتافظوتينتمقداللتصرنهطاشالمر،جحأومن

لسلطة134الاولرةمستوىا/لىيرق!لمأكثراوواحدةالرمةألىكنشب

ا،ل!ة.العصورفيسنرىكما،الاموركانةتنظيمعلىالقلارةالموحدة
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0025-0055النحاسبمالحجري،لعحر-ب

مدينةالىالقر،يةتطور.برإسحنطذعلىالفضر1صناممةائتشر

استخدأام.الحوابة1أختراع،الئجدةاز،دهد،الدينيةالممتقطتتجسيد

الممالن.

الخمسإلايفمند،النحاسسيماولا،المعلان1الانسماناستخدبما1

دافقتمهالتىوإلحجرايةالصو9انيةاتالادواأيضااستحملوالكنه..مق

جيد،بشكلالنحاس1تصنيعمنتمكنحتىالسنينءمنالالوةعثرإت

النحاسىالحجريسبالمصرالمههنلاعر،تلذ.ا.اسعوانطاقوعلى

تحضيرهتمالبدايةففى.السهلالهينبلامريكنلم،النحاس1وقصنيع

فى،صهرهالىالانسان1اهتدىثم.بالطرقالصواائبمنوتخليصه

ب!صارةتجفيفهمنبدلا،بالنارالفخارفيهشوىالذيالوقتنفس

1،جد،منتظمةحرإرةالىيحتاجانوإلثىالصهرأن!بما.إلثمس

المصر.اهذ!خلالالملائمالمواقدالانسان

المصرمن،الحضريالانقلاب،الاصحاعلىاو1،التحول1يتمثللا

،لنحاسطباكتثاؤ،النحاليالحجري1المصرالى،الحدلميثإلحجري

التىاطرإتالاجتماعيةاتبالتفيراأيضابل،شتىالاتمجافيمنهوالافادة

وإتصالها،تلااحمهامنقوتالتى،إلز!داعيةاالقرراية-التجمعاتعلى

وتطهورت،القرى1نشاتكيفالسابقالفصلنج!اينارإوقد.ببعضها

وتتمث!ر،الحضرةلشقط،هجرتثم،مدهثىنحوعلىحضلىتها

سكفيةتجممكاد،قرىلتنهضبل،المنطقةهذهفيالانساناحياهَ

كانتلقد.قليليخرتفلوت،سبقتهاما!ين،بينهايكون،أخرى

عنتحدثناوحين.بينهافيماوضيقاتص!اعلىذ!لراناهاالتىالقرى1

1إلىنا9استندتحلوفها Aالمكتثفةإلادوأتاصنافمختلفبينالكيرلتئابه

إرومةمنقباْللبينتجمعمنظوماتقيامافترضناذالكخلالومن.،فيها

اكثر.أواش!ةالا
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هذافيأما.الابقللمصرالاصايةالممالممنا،لثابهكانلقد

الموإدانتقالهيالرنيسيةالعصرهناافسمة.مختلفجدفلامرالممر

اناسه.بينثقاكتماونمياموبالتالى،اخرإلىمكانمن

ضمنالقبليةالتجممكتكنلملويتمانالموإرلاإنتقالكلنوصا

اسىعلىامورهابتنظيمفضتالتقدممنمرحلةبلفتقدماسنطقة

.وإحدةيعةلشروخفوعها،ج!يدة

تحديدعلىسلكدأناكثيرةاثريةأماكنفينفهاادالمواأكتافوا

تي!راايناأدا،لهذ!.مركزهابتعيينلنايوحلموالكنه،ا،لمناطقهذه

طلاق1و،فيهإكتثفتموقعادلالىنسبهاعلىانصطلحان،للدرس

كلها.الحضديةالمنطقةعلىالموقعهظأسم

هما:هلا!موقمينالىالمصرهذاحضلىةننسبنحنذلكوعلى

المراقجنوبيفيالمبيدوتل،سوريةفيالمين1الأسرامنجمالقربحلف

لمصر11هذ!حضرةنقمنحئأخر.وبتمبيرلشهرة11اوراوكداينةغربر

هما:حضراتينعلىدلأونتكلمالمبوإحلفهمامرحلتينالى

الذي،حلفتلألىنبة0051(-0055:حلفحضارة-ا

الىكم5بحد"على،المينلاسبلدةمنبالقربالخابورمنابععلىيقع

2انيةميه6لتشفتوقد.اجوزن)جوزإن.ا.لقديمطاسمه،منهاالجنوب

بمدها.إجمىوعم!سبقتهاعمامختلفة.الفنعمتقنةجميلةفضرية

عنالحضرةهذهميزفالذ/1،وإصْحجلىمنهاالاقدما،وبنبينهاالفرقوإ

-.ء..عنيمتدعمر!لنعرف،الجدلايدالاسمبهذاوسميناهاسإبقتها

قبم05(0-0055منأو.ا.ء(-05125منألي.مق0045

ا!فخار:صناعة

لولا،ا!تقانمنالدوجةهذهتبلغأنالفخار1لصناعةكانما

عنداذ.الملعصراهذاخلاالألاانسا،نحققهالذياقيأالرداالفنى1التقدم
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الحديث،الحجريا!محرمنالايخراالنصففي،الفخارصناككةايةبدا

ني،الفاتحة11،لحمراءأو،الرما!يةأنيتهثويإن،الانسالناااعتاد

مختلفة.الوأنذيسطحذلكعنفينتج.بالدخانيمبقمكوفموقد

يشوإيهاأنعليه،اللونمواحدا!نيةااسطحجمل!الانانيشطيعوحتى

جزإؤهيخمص،الدخانلخراوجكافيةفتحاتفيه،مغلقموقد!ا

منتظمة.هرتفحةاحرإرةذيالموقدايكونانوايجب.الآنيةلوضعاالملواي1

وغي!ها.-دركميثىفيعليهك!قدالمر1هذأومثل

(وبلاروبالجزايرةايلأثريةالموإقعمن!لثيريْ،الحلفيةاا،:نيةعلىعثر

هذهبينالوثيقة1الصلاتا1علىيدلو،هذ.ا،اوالوسطىالثماليةال!ثام

يتمكانالذي،التنقل!سرعةالئجارة11ازدهارعلىلمويدل،المناطق

عليهرصمت،حلفبتلفخاريوعاءواجدفقد.واغرهاالحرباتبوسا،طة

العربة،1نوععلىاالتمرفانستطيعلاموهالوعاء1أناوابماأوحوذيعربة

قد،الممر1هذافيأ.لاانساناانهو،المهمال!شيءو/ا.تجركانتوكيف

وهدا.ائعالبضامن!لبيرةكميكتحمل،سريمةنقلاسطةو!اا!جد

وتبالل،الحلفى1إ،لفخارتقليدمنمكنهم،النا(س11بينالسريعاالااتصال

تنظيمذلككلافق2رقدبأةنهشكولأ.!بينهمفيماوالمملو(ماتالخبرأت

بماهيتها.التكهننستطيعولا،نجهلهاسلطةبهقامت،ما

صنعتالتىا،الفخلرايةانىاالأكاهو،حلفحضلرةيميزماأهمإن

منصنمتواقد،لحديث11الحجريالمصرنية1صنمتمثلما،باليد

متنوعةاشكا،لها001تصلدتحتى،جيدابالناو!وشوايت،النا،عم11الطين1

كعبها.الخ01!إلقدوروا،ال!صحونوا،القصماتوا،اوالجرافمنها

اقبمثاأو،عراوإتلهاوليىاالفمعبحافةضبيهةافهاوحوا،مطح

باليد.صنوعةلانها

لي،تقالبرو!،لااحمرو!،دسوإلاوا،لفحقا2لبنى111اللون1ستخدم،الم

ا.ضبفحل،براقةزا"هيةالالوانهذهأوكانت.ا.لزخارفاريمبْ!

ا!تحملفقد.،بلونين/الزخارفرسمتماالباوغا.نظنماعلىإ!لجيد
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الابيض.بجافبالااحمرو11،البراقألاسوداجانبالىإلاحراللونإمئلا

حلف.عصرنهايةعندمحب!باأصبحفالزحارأ1منالنوعاهكاأناوايبل!و

(والمتقيمةالخطوهـالمتمرجةمنهامدليةالزخارات2إثكالكافت

بينومن.الخا0001المربمات1،المثلثاتَ،الممينات.ألخاا...والمنكل!رة

الذي،"إ.لمفتوحةالصدفة"شكليسمىمانميزإالهندسيةإلاشكال

،ا(لصغيردالحج!يةالقطعلبمضالمثابه،المزثموجالطس11الوإقعباهو

نعتقد-ماعلى-هىوالتى،بلزإرشاغرموقعفيعليهاعثرالتى

.االمالطى1ا!لصليبااسمباالمحرولأف1الكلااكذلكونبيز.مزدو(جةفقواس

الفنبصةالقبمة1منإكثردينيةفيمةالكلينلهذينيكونأنوانرجح

فيلة.1الزخر

،لثوو11واجمجمةالحيوإفيةاالاشكلدأ2الزخرفيةالمناصر1أهملأومن

الاحيانبعضوفي.التجرايدي1اوأإالطبيحرلمالشكلباتصوركانتالتى

الىأالزخرافأ1هذاويشير.قيثوةاىيثبه،محراوفغيرلئكلهايصبح

غرسبلادفييقدسوانهالناس1ظلالذي،االثوربهاتمتعالتى1اقدسية

تدسية.ا.لحيوااناتلبقيةكا،نتادْافيماندريولألا.السنينمئاتسيا2

أهميتهاعلىيدلزاخرفيكمنصروجوهـصا!مجردانالؤكدمنوالكن

جمجمةبرلمالفاخورييكتفلم.الفلاحيالمجتمعهذاا"لىبالنسبة

وصفوفالجلي11اللاعزلأوكذلكا.لارضعلىيناملثور21رسمبل،الشور

النمامة،واالرهو1صورانطيور0!ومن،الخيولدثهالحيوإفكمن

نيبل،اواحدبمكانحلففخار/يصنعلم.(.2صورة).!غيرهم

موقعفيجرتالتىإلتنقيباتاكثفتاالحمق1سهلففي.أمكنةابضعة

فخارعلى،انهعطشاتلمنالغربالى1كم3يبعدلذي11،الضيخ1تل

با/دىءنيينجحوافلم،تقليدهالسكاشا1حاوللذي011المتوردحلف

زاهية.غيرانهااالوا1،خناطينها،جودةااقلإأنيةافأنتجوا،ا،مر

الدمىصناعة،الجميلالحلفيالفخار1صناعةا/فقرا:الدمى

الحجريال!مصر1دجمىصناءتعنتطورتالتي1،النسائيةالطينية
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يحويلا،المختزلىوشكلهاالتجرايديةلبالطرايقةالمرأةأمثلت،الحد!يث

،ألاانثواية.الج!م1أعضاءبمضالىلرالتي1،الئفا،صيلمنقليلاالاأ

أطر.افها،احئزراترتديجاثيةأةامراتمثل،دميةهوأالسائدوا،ل!ثكل

الثديان.بتورةوكأنها،مدببةمالاقد)1،ومتفخة،غليظةالسفلسة

واملامحدون،واحدةاس.والرإالعنقا01الهداق1تندهماكب!اان

الىأ،لناظروا.ابقالساالحصرتماإثيلبْالحالاعلميهكانكما،اعضاءا

الجسمعلىإهدنثا.بأصابمهيقولبهانالفنااإنكاكيفيكتثف،الرأس

بميزهامااوهناأ.لثياب11الى1ترمزخطو!شكلعلىإصبفةأدو،-طوينك

وهذا.قويبينىفالتابهذ.لكعداوفيما.؟السابىالعصر!سعن

.(21صورة)الامالربةتقديسعلىخر2فىليل

،ابقار،اكمثلحيو،انيةدمىنجدالبثريةالدمىهذهجإلْبالى

بأعدادقورنتمااذاان!بياقمليلةواهى.؟الخ.ا..خنافى/ير،ا1اغنام

البثرية.الدمى

الشارصنالكتىعلىالحضاري1النطورلقتصرلم:وأقطئم*ختم

.والأختامائمالتما1،مثلأخرىإلاتمجاأالىإتمداهبل،الطينيةالالمىاوا

طبماتعلىعرو!قدا(لمنقبينأن،السابقلفصل11لىراينالقد

لملذا.(المرا11أسرا)أجاويتفيأختامبفحة،وعلىابقرصفياختام

!&1فنانىاعاخترامنكانت،الأختامباْن،للاعتقادمجاليعد U،المصر

المصر،1هذابدايةعند؟والا،!لحديثالحجريالعصر1فيلانه411والواقع

فزخارفهما.الختماواالتميمةبيننفرقالاصحاعلىو11نميزأننستطيع

منالغرضن1/أاذ.ا"لتميمةعنتطورقدالختم1إنشكوالا.وااحدة

ملكيةتمييزالختما1ومن،اوممتلكاتهالافسإنعنالبيةدفعهوالتيمة1

مرإورومع،بينهمافرقلاذن011حمايتهأالتالىوبا.وعائديتهاا،لاشياء

خاصةاصتممال1الاتوامب!اخاصةوظيفةنوعملاصبحاليزمن

.!22صورة()
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هرمي،11/لصابو،نيالحرص1منيصضصعكانالذي1،الختمثكل

فأسو11!ايثةشكلعلى،مثلثى،منجلى،مو!شرري،مخروطي

لزخارف111أما.!خيطلتحلقالمزخرفللسطحاغابلااالطر.ف1فيمثقوبة

لخ.00011متعرجة،متوأزية،متقاطعةدقيقةاثلاماانتفكا

الفنان1ميزعندمالمصر11هذااوالب.التميمة.واالختمشكلهذ!كان

ؤأمستطيل.عاديريرلشكلابهامثاالختم1شكلجعلالنوعينبين

فقدالزخاوفا1أما.الل!تعليقعر!ةإوإفقىثقبظهرهعلىمستدير

كماهى.بقيت

منأثريموقععلىونمثر،الحف1يسمفنالما،نحتى:!مارة

الممارةفنعرلنتعراف،عليهالكشفابانقومثم،فق!حلفتلعصر

منمتوفرهوبماسنكتفى،الفرصةا1تلكانتظاروبا.المصر1هنمافي

البليخ.علىأسودوتلأجارلت4،بازارشاغر:مثلمواقع

محدودةبقحةشملقدالا.ستيطانأنا،املمنقبونايقول:أجاريتفي

عادية،،!سيطةا.لممماريةاالبقاياانتوكا،للتلالغرلىالجزءمن

وكان،حجرأيةأسإسكفوقباللبنالبيوت1انجدرابنيت.ومئقئة

الي:قمتالتى11ابمةالراا1أالطبقةتمودالمصرهذااوا"لى.مر)بعلئكلها

-005؟ب4و0045-0005ب4يو0005-.ء252؟

.م.ق003؟

تلالى.البليخ1حوضألى1ننتقل،المتوس!البحراحلسا،ومن

ممبدعلىكفوفيه.ال!بيخافداركوااحد،التركمان1نهرعلىإسود

علىعثرمدخلهعتبماوفي.ضليبشكلعلىمخططه،حلفعصرمن

الجدرانبنيت.المناسكاتأديةاثناء،المكانهذافيضمت؟و،ثورجمجمة

بينما،جيدطينىملا!،مداميكهابينيرب!وكان،الصغير/أللبنبقطع

البناء6تانيالنظريلفتومما.ايخى01كلبمبطلاءالداخلمنكيت

صفرتينمصطبتينوجود،الآناحتىنوعهمنالفريد(وا.الهام1الدفي
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البناءاأبملا01خالىجهالا!رىوأ،دااخلها!ءةوا،اباطبنمبن!يتين

منالسقفأكلنمر.09*2ر5حجرةا!لبرأبماد.ماره*دلا25

منفيعلىعثرروقد.النهريةبالحصىالمثقلاالطيندايلقصبعيالان

خارجه.الجلاو،س،إلبقر،الماعكز،الخرات،ا"لمخنلايرعظام

.-1("مخط!-)

الى(حطين)باؤإرئاغرموقحالىشرقاننتقل!البليخحوضومن

الىإ،لامنهلىمن/)؟ا-6الطبقكانسبتوقد.لحكة11منالثمال

المجففاطمبن1منصغيرةبقطعالمساكنجدرا)نبنيتالعمرالهذا!اللأسفل

!لثف1ا.لطبقةاوفا.متروإحدحوإلىعرضهاوكان،الضى1بحرإرة

حجرةمنكتأل!فاوهي!توالواس)الثكلل11التنوريةاإليوتصايابقاعلى

.(5مخططا)ال!شكلمتطيلمثى،يتقدمهاقبةسقفهاصتديرة

منبالقربالمراجية1تلفيالبيوتأمنالنوعهذاعلىعثرلقد

وحجرإت،مستديرةاتحهصا:نوعدنمنهاسيزاوا!قمد،الوصل

حجرةأ-لبرقطربلغ.الكل0متطيلممشىيتقدمهامتديرة

البيوتمنالنوعهنماأنالمترقينبمضظنوقد.م01متديرة

ايجى.بحربلادمصره

الرمادتلفيالمستديرة1إ"لبيوتإياسكا!لتثات،وبعمدوا؟ن

إالااساتافاكثاوأالحدايثال!حجريالمصرالى2تموررإلتيوإ،والمريبط

الىالفرإت1علىطنيرهالدينشمىمواقعفيروصتطيلةمستديرةبيوت

إبتكارالتديرةا"لبيوتأنأظنا0المصرمذامنالمريب!عنالثم!

.الخارجمنالمنطقةإلىيأتوالم،قراونعدةاصتممالهاإشمر،محلى

نبة-اوصماره،حلففخاركانا،امنينومتزا،جنبلمالىجنبا

المنطقةفيالهاسنمما2ثاعالذي-المراقف!الهيرةسطرهمدينةالى

اما،غرااالخاررر1وحتى،شما،الاعلىااالزاب1رو،الدجلةابينالممتدة

الفخارمنالنوعهذاصنع،بمدعليهيمثرفلم.النهرينبلادنجوبفي

-1516-



اثفضحمسمهسها

رقم4مخطص2

701



مخط!رفمه

801



أهممنكانالتى1زخاهـفهحلففخارعنيميزهمااهموأ.اليدبا

حلقة،في،كرقصأدعيةأشك!وأربعةالمعقوتالصليب:عناصرها

ث!كلة،المقارب1حولهااوتحوم،ايربتطاشعرها،ا!كينالنراابإسطة

الصليب.ايفاالمحببةالمناصراوامن.الرقصلحلقةائريادااطارا

،/اأ،سماكمنا،يرهافيطيور،أربمةوحوله،الواس!فيرسماللىياإ!لحقوت

تلورجبلةعنزإتاربعجانبالىهذا،تسبحاسماك1بالمشهدو/يحيط

الوسطفيمربعافكلت،بمضهاالىقوإ"ئمهاضمتوتد.بعضهاظف

.أ23مورة)تجريديبأسلوبالاشكالهذهكلرسمتوقد

م.د.0035-005":المبيدحضدة-2

الالوانمتمددةباشكللالمزوقة1انيته7هوحلف.عصريميزمااهم1لمل

الربةالافثويةإالدمىتجدمثلمادين!يةومحتقالياتإنكلار!ابحضهايجد

المطر.قة،باأ،لنحاستطوايع:اهمهاانفكاال!تقنيةالمنجزاتااأما.الام

اواالتميمة،الختمبين(واالفصل،البنصنع،الثيا!ئمالموقداا/يجلا

كقنيكوايتكرو!،لحضاربة21ميرتهمالثاسإدابع،المصراهذاونج!

الممادنصهر،ا.لفخارلصنعواحدةبيدياليارالديلقراص11مثلجديدة

الخئبي.يالقالبأ(للبئصنع،النارأمامضعفهااكاف1بحد

طف4للالى2لنحاسي11الحجري11!صرمنالاولانصف1،انسبنا

حضارة"المصر1هلاحنلرةونسس"حلفحضدة"وااسميناه

الفربإلى،أالمراقجنوافىفي،الصغيرالحبيدااتلالىانصبة"الحبيد

لاولظهرت،الموقعهناأوفي.كمستةحو.الىاالثهرةاأررمدينةمن

الخ....ويلاختامانيوالمبا،الفخاريةالأاوإ.نيعنجديدةع14افو،مرة

،رواجدتواينما،نسبتللىا.ا.لاقدماالعصرمنمثيلاتهاعنتختلف

خلالهانتثرتالذيالعصرسمىإلىو؟لتا،الموقعهذأالى

."المبيدعصر"

امتد1وقد.يابقتهامناانتثارااوسع11الحبيدحضارةكانت
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بلادالى،الخليجعلىالمطلةالمرإبيةالجز،يرةشبهسواحلمن،تأثير،ها

عنطقتيزنميزونحن.الامبلادمنالثماليا1النصف1لثمل،ا/لنهراين

العربية.1االجز.يرة0لثهاث!،قيةالسواحلوتشملالجنوبيةا:عبيميتين

منالىالثماإالاقليمإفتفمالثمالية1أمااالنهراينلبلادلجنوا!111و*قليم

وثيفةليتالما،لية1المبيدحضارةانلالمحظناوقد.الشامبلاد

مصقولة،غيرفالأ!اش.منهامستو)ى!(أدنى،حلفبحضدةلصلة11

إلىأدىامماعا،ليةحرإرةذاتاناابافراشوايتوقد،الطفية!دااعةلماا؟و

قاتمةالكلهندسيةاقهاتربىالتىالرصوماتانتكا.سطحهااخضرار

وإحد.أناء1علىبلونين111،شكالرسماخوريالفابحا!الولم.اللون1

حصلالابقةغيرجديدةفيةفىخرنماذجأبتدعاقدانهانجدذلكوكع

وتنويمها.الهندليةالاثكالتطويرمنعليها

أنواعااتكر!ابل.الآدميةاوأا/نيةاْلحيواالااشكلالابرلم،يرلم

الكمب،والحراوةالمثقبأليهااضاف.الاباريقوإالحققمثلجديدة

الجدايدة1الابتكاراتهذهأنالفخلرإلصنالكةالمحترفون.ويرى.الحلقى

تنويعزيادةمنالفاخوري1مكنالذيا.لدوارالقرصعاختر)1علىدليل

عاديةمطبخيةانيالأاواأضحت،التقني1التقدمهذادرغم.افتاجه

سهلفي.!(2صورة)دليةوممتقداتإانكل!عنفىضرفهاتمب!رلا

والمصنوعالمتوردالعبيدفخارعلىكشفالشيختلوابمو.قع،الممق

زخاراف.وعليهمخضرأبيضالخارجيإطلاءه.لاليدالمدارالضصعلى

اني.اواسودأبلونهندصية

الثما"لىالمنهردلنبلادا"قليمبين،البفائعوااتأالخبرالتباللرونتيجة

سكانأقم،إلممقأيهلواخاصة،ألام0بلادمنإلىالثمااوالنصف

الصففخارعناوإتقانجودةتقللا،محليةفخارمناعةالئيخإتل

7انيةعلىْالمنقبون11عثر،الملىكور2االمواقعمن01الطبقةففى.المبيداواا

رنيع.فنيذوقعناوزخارفها.أشكالهاتنم،الصنعمتقنةفضلراية

انها0الو.الاناءشكلتنالسبمتنوعةهندليةبأضكالانىاالأواقوقت

-111-



3!..6/صرفت؟

88!
iD

ءض،!
!كزص!88

2(رفمالصورة



مرسينفيالفخارصنالنوعهذاعلىعثروقد.وفاتحةلامحةبرأقة

.(25صورة)إ!لخارجا،لىتحديرهالىيشيرمما،بكيليكية

وجودإ"لمنقبونلااح!فقداجر.يتا0فياما،الشيخ1تلموقع!هكا

الطبقة1هىالحبيدواحلفحضإرتىبيناتفصل،متميزةطبقة

بيناانتقاليةصر/ظةوتثل(.م.ق.ا؟010-03(0ب3=سأ))1

مزخرافة،لشتوإبنيتها،أوبيطةناثرةإ!لمم!يةبقاياها.الحفارتين

المبيدحضارةواتتمثل،الااحدثااالحبيديةأو،إلاقدماالحلقيةكا؟نية

علىحوت،ا.لنىا(.م.ق0003-..؟.اااb-ب3إ)الطبقةفي

!إلزادي011إ!ونذي،لناعم111"الطينمنمصنوعرتيقعبيديفخار

.261مودة)جميلةبديمة،هندسيةزخارفه،الجلدي

لابق.11العصر11نج!الطينيةالدمىابوساطةالعارية1المراة1ثلتاإوكما

إ.لشكلحيثمن!لبيرفارقمع.المصرهذاخلالالتقليد1هناااستمر

بل،المرإةلى11يرمزتجرايديايمدلم،الشكل1حيث،فمن.المضمونوأ

قريبرإسها،عاويةمنتصبةالمرأة1مثلتفقد.ا(قحيةوااكثرصبح11

لثحر.11إلىتشلر،انحلتيةكتلةفوقه،(اأالقط)الحيوإنر(سالى1

ويمىأةالمراصورتفقدالمضمون1حيثمنأما،إلكلأاحيثمناهذا

والخصب.ألامومةلفكرةتجسيداترضمهطفلانيرأعيهاجمينتحفن

مزواق!ة،الجا.ثية1الطفيةاالدعى1مثل،إلدساهلىهكانتعاالباولنها

الدسهذهجانبوألى.الحلىأوالملابهى1عنتحبرملوفةبخطويو

حيوإنية،دسلكوكلى!27صورةا)رجاليةدمىوجدت،الانثوية

الافنام.واانالثيراتمثل

الحصرمنعرفناهاللىيا1لأ!لحدعندألختماصناصكلةحر،فةتقفلم

مرغوبةوأصبحت،مذهلنحوعلىالحرافة1هدهتطورتبل،السابقا1

السابق،الحصر2عن،المصرهذاإختاميميزمالوإهم.بهاوعمترافا

زخارفاقتصرتاقدمناوكما.الختم1سطحعلىالااشكالتوزيعأسملواب

منغيرها9و،نق!،متق!عةخطو!علىابقا،لساالمصرأ1خلالامالاختاا

مءالقديمةإ؟مصر-113-
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،هامزخرفيكحن!صرأنالحيوااعتمدفقدالممرهظفيأما.نصيلتها

تحكمعلىيدلمما،المختزل!لالش،لطبيص11بشكلهإ.لختمعلىونقثى

وزعت،دإنريختمعيلىعثر16الطبقةا،كور.اتبهنجا.بصنعتهأ!لفنان

دقمةعلىتثهدمختلفةاعباوضاصيدكللأبثلااثةصورسطحهعلى

أحدها.الما.دية1انفحلاتهاا.واحركاتهاصورالذي1،الفنان1عندالملااحظة1

منتصبة،اواستهدلهالأذنان،ا/لاماملى111الاخر!االورإء1لى11يلتفت

.(8؟صورة)الوراء1ا.لىممتدإوا،مرتفعالديل1

بأشكالزيوقتالتيأ1الاختاماكفيرهملشيخ11كلسكانإستخدم

اصيلالتفادقيقمةالمعالمأضرءوا3،أومر.يه،حيوإنة،نجعية

.(92صورة)

فيهـط،الارباب1)بيوت،الممابدظهرت،الدينيةا1المحتقداتلطورمع

علىودليلنا.اليه1اوايتقربون،رابهموايحبلهون،صلواتهمالتاسايقيم

/أقصىنيتقعالتي،أ!يدومدينةفيممابدمناكشفاما،ذلك

تحتاقيةعرإاوطنيةبمثةنقبتلمالمواقعاهذايْى.11،لنهرينالادعنالجنوب

صغيرامصبدطبقةكلفي،طبقةعرةانيثماعلىوكفت،الزاقورة

مستطيلمصلىعنعباوةالمحبدك!نالبدءفي.الماء!اله،لمانكى1للرببنى

وقتإو،بمد.عليهاوالقرابينالنذاورلوضعمنضدةوسطهنج!الثكل

الارضفوقفعرثم.لمدخل111قبالة،ابمحرااليه1أضيف1،ابقصرلش

!لانلزمن11مراوروعع.الممبدفواقهاابنى،مصطبةبوساطة،المجالورة1

لسببماسةاليهاسلنا111حاجةأصبحت1الذي1،المصلىتوسيعمنبدلأ

ووضع.مستطيلابقىشكله،السابقمنأكبرامصلىفبنى.لااخر1او

احي!.المنفدةالآخر1الضلعأماميقابلهابامحراانيالمرضا1ا!ضلعاساس!

وصن.جانبيهأحدنيبابمنأليه1الدخول1اصبح!أ،ابحجراتالألم!صلى

القوليمكننا،اللاحق11االحصر1انيالمحابدأشكالمعال!ثكلهلىامقا!نة

المصر،هذافيرسمقدالاكاديةا/السومرية1للمطبدالمام1المخططان

.16(مخط!)أيفاحددتقدالالاسيةالممبد1اوظيفةلمإن
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التنفيباتأنانجد،شمالهاالىا،النهرين1ابلاجنو،بيعنانتقلنا1ااوإدْا

الطبهقاتفيالعبيدحضارةبقاياعلىكثفتقد،.جورياتبهبْ!إلاثراية

الاربعق:اياهالكلمستطيلممبدعلىالمنقبونعثر13في1ا17-3

ندخله،الشكل1م!تطيلمصلىالواس!في،قلحةابراجأ1و!لأنها،بارزة

،نافرةداعاماتجدرانهتز(ين.الحجراتبهوتحي!،ملتوصربواصدة

تقاليداوهي،محد.وادغبمسافاقيبمضهاعنومتباعدة،متولأزجمة

حصيربينترب!التىا1،الخبيةا0للميدان،إلاصحعلىإو،لاعمدة

البناولنج!،الوحلأوالطينالافسانااستخدمافمندما،القصبكوخ

لميدان11فاستبدل.الكوخ1لحائ!الخ!اجيالثكلإعلىحاف!

وإتزيينها.الجدرا!تقويةهماوظيفتين،بينجمعتالتي1،بالدعامات

أحتاجقد،الجانبيةالحجراتافان،أخرىجهةومنجهةمنهذا

يومبمديوماادتزدااخذتأ،لتى1،نذورهلخزن،المعبد1!لهنةاليها

.7(مخط!)

خر2و،الحنوب1إقصىنيواحدلمبدينالموجز1الوصفهذاا)-بعد

شيدقدارايدوممبدبأننوضحأنص!لينالجب.الثمالةص111في

فلم،جور!تبهمحبداما01عنهاوتطور،قدمأ،2االممابدفوقميباشرة

لهكانبل.فوقهامبنيايكنو.لم،إلا!قدمالطبقاتمحلأ!دعنيتطور

جديدةلكا(نيةعناصرهجرةأالى،ذالكمردفهل.عنهامتميزشكلل

تقنيأتقدمإ،لىأمالمو.قعإلى

.الملد،يالدليللفقدان،اؤلاتالتساهذهعلى*جيةبمقديورنا.اليس

منقريب((مخط!)سود11تلممبدان*عتب!ب!ينااخنفاماوافما

والمصاطبالمساء!ةحيثمن،كور!!والبهأ!يلوإمبليمخططى

أنفسهمإلسكلنابا،ن،الافترا.ضدنا!جكةباللصلىأ.لمحيطةروإالحجرإت

حاجعهم.لتليةمعايبدهمطوسو!قد

بلادوفي،الثامبلادشملتاقد،والمبيدحلفحضاراتى.انقلنا

-121-



58،

!!أ

رقم7مخطص

122



ضاع-طباالانحتى-الفخارمننراععلىنمثرلم،الجوديةالام

تحدثناكما،محينةحضاوةعننتحدثحتى،كثيرةموااقعنياستحماله

فيالهامة1المواقعأحدالىسنحرضلنما.اوالألعبيدطفحضارتىعن

تليلاتمواقعواهو،الحصرهذاالىايحودا/لذيوا،الجنوبيةألاءمبلادِ

الئمالإلىكم6حوإلى،الاردنالنهوالرقيةاالضفة1على،غسول

"لللراساتالبابويالمحهدمنبفةنقبتهنا.الميتالبحر1منا؟لرقى

طبقاتأربععلىوكثفت،3891-0391منالقرة1فيالتورإتية

دمرإنبعد..الاخرىااانقاضاعلىواحدةكلقامت،متتابمةسفنية

ثم.وإستخماامها،ترميمهااعيدالدنيااالطبقة1مساكنهائلحوايق

إلابهد.الىاهجرتوبمدها،الحصر1هن!اخلالمرتين!ورممتاصلحت

ثكلها،بسورمحدلآتكناولم،متلا،صقةبسيطةالبيوتكفت

اساتاسا.المنحرت1وشبه،والمربح،المستطيلمنها.منتظميخر

فيعثر.البنإوالطين1منروجلرا.نهاالمنحوتيخرالحجرعنالجلران

11اصطفواصاشخاستةتمثل،احمرلوانها.جداريةتزويقاتعلىاحدها1

.اشخا.صستةمنمؤلف،إخررتلباتجاهويتقدمون،احداوازتلا

،إلاصود:بلاالوانرسمت،ثمانيةلأنجمةالهامة1الااخرىاإالااشك!،اومن

عثر.(.3صورة)،ما؟8رقطرهاطولو.يبلغ.والااحمرو/الابيض

اخلهاداو!ني.الحبوبلخزنمطوب!ةحفرعلىالبيوت1اوضيكتحت

رحى.أوجروشجانبهاواالى،الفرضلقسضخمةجرإرعلى

سميكة.غر.اجيدامو/ية،متقنةالفسول2تتليلافيالمكتثفةالانية/أ

احبنجناتثبههجانجتانا!يتانوالها.طرشكليثبهبمضهاشكل

اللبهن.لخضاستحملتورابما.طيركمنقطوايلواعنقها،لطرقصيراين

بسيطة،خطوهـهندليةا\و،الألاصابعبصماتعنس!سلةزخارفها

انبجاإلى0(31صورة)اللونزبديةارضيةافوق،غلاقأحمر1لونها

،الصحاف،القصماتمثلحجىيةانىأ!ااالا.نا،نصنعالفخاريةالانية

الثكلالمثلثيةالارياتوا،الهرمىالكمب11ذات،المماجن2و،1القدور

مية2نحافؤأوس،الموقعهذانيالمكثفكأهمومن،/(32صورة)
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الحجريالمصرمنالموقعهطن11علىوتدل،طرقاصنفت،عادية

النحاطر.

الفلسطينى،الاحلاعلى،الخضيرة1نج!الاثرايةالتنقيبكمنتبين

علىفيهعثر"الذي،الموقع1هظنج!ستممل11قد،الفسولفخلران

و.قد.ذ!لرتالتىالبيواتبمخططكضبيهصخططهجميلبهتمجسم

مطرأبوتلفي،ممنهزةدي2وامنطقةنج!الفسولافخارأستحمواشاع

.لألفسوللبيوتمماْلةبيوتعلىكثفحيث،ا،لسبعبئرجنوس

شاملةكانتالضسول1حفلرةان،سقاهاالتيإلادلةمنيتضح

دإئرةمنبكثيراضيق1دائرتهاوكانت،الجنوبيةالثامابلادهنلنمق

دائرتىبينالمحصورةالشامبلادمناطقوإن.والحبيدالحلفحضرتي

واهذهالىننسبهالالجنوب111فيا"لغسولواالثمال1فيالمببدوإطف

بدلك.تسعفنالافيهالاثرية6امتئفاتلان،تلك

لم،11ابلادفيالإثريلأاقعإلموإامنعددأ،"*ولالفصلفيتن!ولناا

أقإليمشملتالتى،الحديث1الحجرايإالعصرحضارةالى1نبناها

التنقيبكإنلو،اكلهاتثملهاكإنتولفلها،الشهمبلادمناسعةوأ

-0010Aالمصرهداثهدوقد.مناطقهاكافةالىامتدتقدالاثرايةا

.انالحيواإوكرابيةالبنورزراككة،القرىانثوء.،مق0055

شملتلتى11،صلفحضارةالى1عرفنافقد،الثمنىالمفصلفيإما

اضحالواومنم2إلاطيدمنوالوسطىالشمالية1والمنطقالجزيرةعنطقة

دمىعلىعثرحيثررمشقبفوطةالخزإس1كلوصلقددأثرهاأن

الحبيدحضرةألىعرضناثم.حلفعصرلدسعثابهةانث!يةطينية

الميطلةالعرييةالجزيرةشبهسوإحلشملتاواقد.!9.لشماليةالجنوبية

أشرفا!أ!حرأ.الثماليةال!ثممبلادثم،لنهرين11دروبلا،الخليحعلى

وتجد.اثامبلادمنإ.لضربيالجنوبىالإاقليمقيالغسولحضرةالى

البادةوحصر،النحاسباكثاف0035-00515الحصرهلاكميز

إ!بد.سمضصصةأماكنفي

-7!ا-



التى،امئيرةالاشلةوطرح،التأملالىالواقعهكايدعونا

والادلة.اهيناالبرا1توفرلمدم،واوأضوحبداقةعليهاالاجابةايمكننالا

عليها،الاجابةحقللخياللتسا.ؤات،و،نترك11مستنقعنج!نخوضلاوحتى

؟التالىبالتسلاولنكتفي

منالناليى!أممينةبأإممتختص،ات!الحضاواهذهكانتهل

إلاالصتثهادسبيلسوى،ا(لسؤ.الهذاعلى11،جابةفينسلكهسبيل

،.مقالثالثا،الفبد،1،يةعندإلنطقةاسادالذي،التاريخىابالواقع

سن!رىكما،احدةواارومةامنوهىالقبائل11ممالكقامتعندماأيا

الحربىالفتحبه!الا،ا،سياسيةايثهد.اوحدةلم،"لحربيناثرق

منالدوأم1على!لانت،السااحقةالسكاناغلبيةانرغم،الاسلاسا

.وإحدةلوحة

المندقال!حفارية،1ملىهبأنالاافتراضلنايمكن،ذلكعلىاسيساوتأ

مالظر.وات4امنلهايتهيألم،متحبةأمةبل،أمماتخصتكنلم

تكنلم،يليهخر2وعصربينصيزالشالحضراية1الخصائصايوحدصا.وا

إسبابإ)ستطالكواْتطويرالذينالسكانحياةفيصفديةنقلةصى

:وإخيرا،المتقبليةوتطلحاتهمابتلاءمبما،شئ!وانهمواتنظيم،عما!ثهم

المعطيات1ألىبالاستنلابمضهاعاصوميزاناهاالعصور1بينفراقنااننا1

فق!.ا،لمادية

م:.0092J-هبمحعار!0025-ج

الىأ.لتاهـيخفبلعصورمنالاانتقااليةالمرحلةا،لحصراهلايمثل

*نان،فيهاإستقرالتىالحقبأيمقبنهو.الت!يخية1الصصور

ملائمةمنطقنجااهابناقرىي!لىلاوالى21ومنواله،مستوطناتهوطور

احدةالوإالق!يةإدإخليال!كلانعلىتحتموقد.الحَيؤاناوتربيةالزرإعة

بين،عملاtكو!مرحلةالىافتقلو!ثنمومن،بينهمانيماألاعمالثوزا!

مننوعاوظق،إليددوايةا.لحرتاكطورعلىألاسمفمااواهلا.القرى
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9لموساثلتطورتللاستقرإرطبيميةو!لنتيجة.ذلكتسهلالتيالنظم

والقرصا،لموقداالفاخورفيإبتدعإالفخلرصناعةمجالففى.التقنية

امتفلدلقد.الملاةهذهمنكيرةكميكإ:نتاجفيسالكدمما،1الدوار

يتننلم،خمدنiإكتاتوبحد.وجدعذإالحجرةمنالانان1

وا،ختملتمائم11اصنعوفي،ا.لبناءفيمنهإستفادبل،الحجرعنالاانسلن

تقدممعإنهوأنلاحف.عليهاافكارهيصورالتىالمادةإشكلتالتى

قل،وممتقلأ،بئالاانساناافك!1كجشدفيمنهوالافادةالختمإصناعة

لاانساني!جدلم.ايةالغالهلىهالحةصاكملاةاالنخاريةبالاوإشالإهتمم

الدس1يصنعبل،فحسبوإالاختامالفخو1علىبتصوإررهاأفكره

شكلليقلدافيةالحيوأاوإلدمى،ا،لامالربه1لمبلاهتجسيدا،الانثوية

الدسانبمعنى،فرديةكانتلأالربةعبلاةأنالمحتملاومن.ايلخلواقات

واقد.اصةا!لخاطريقتهعلىروإحد!للليعبدهاالبيوتفيتوفحكانت

العربجية،بموقع،وأحدبيتنج!،لدمى11منكمية،ويجود،ملوانلاحف

اف!اكتثاإما.)؟(للمبادهكلنلااالبيتهلىابأن،الاستنتاجإالىقلاةمما

مصنا.مركما"ا!حبادةبيتشكللناأواضحتفقدكور!وتبهاريدر

الممبودهمامنصرينتجمععتا.لدينيةلممقال!ات21إصبحتوهكدا

.وامان

عصرفيواضمتقدالملايةلحضارة11أيسىأنبتضحهلاومن

،الايتكرأتاهلى.عناللانتفاعالافسكأبستطيعوحتى.التريخقبلما

بواسطتهاي!التىإمتالةفكانت.للىلكالمضقةاالوصيلةاييجيرعنيهكالن

عنالانانمبرو!لما،جيلاالى1جيلومن،انهسإبين"لافكرتنتقل

الصورةحولثم،ينطقهاالتياهمةمنبالمورةعبر،بالصورةافكر.

فجردها،عصدالنظمالرموزأخفحانالبثوما.عاصمةرمزالى1

يتركببمضهالى1اضافتهعن،محينالفظاافىصوداوإمطاهاا،اصمةعن

التمحيل.وإالتلوينإلىأحتيبالهيلبيبوصاطتهإلديأأصمافىأهم

يلايرإداتبتل!ينتتطقاقتصلاية!لانتإ.متوبةالنصوصااولأنوراما

االتيال!و!لأمممنكلنإتجبرةنموانفقول،إيمبدالىإالدإظة

جميسا.الملوممرحبوستهابنيالتىامتابةااإخترإععلىصلملت

كاا.ثمديمةاحر-9112-



التا!ط!،فجرعصرالمالعصراهذاعلىنطقذالكعلىاسيساوتأ

التسجيلاو(اا،لتدلودلن1عمليتابدايةلضهدإلىاوبالتا.ال!كتابةااعإختراشهدلاانه

اللاحقة.1ألاجيالاإلىأونقله!واحفظه.شيءكلتارايخلتحديدألفروريتينا

الحصر.1اهذانيالتازيخفجربزغفقد

السابقة.إا.لمصوواعن،المصرهذايميزمااهم!لك،المكلتابة1ابتكار

،تطورتقد،السابقةالااساسيةلم!بتكراات11ن/1انجدهذاجانبالىوا

مذهلا.تطور!،الحصرهنماخلال

مل!ونا.إسمهالعصرفاكانسانلنايتركلم،الكتيةإختر!عورغم

لتقليد11علىواجريا.أالحض!ةهذهصح!11اصمانجهلز،لنالا،للىا

نينصروجمدةالورك!موقميا،لىالحصرهذاحضارةإلىاننسبالمتبع

النهردلن.بلادجنوبى

:.مد0012-0025(اولرك!الوركاء!ر-ا

كم03امدعلى،السومرايةاوهـوكأايأ،الوركاءمدينةإلىنسبة

منذالمانيةبمثةفيهانقبهت.المرأقيةالسماوةمدينةشرقجنوب

حضار،اتهاا!ا،المدينة1طبقكءعلىوكثفت.تزال.والا،92091عام

قي.اللوالحصرأوحتى،التويخ1فجرمندالمتعاقبة

ظهرتوقد،الوراكماءعصراالخمسةوالالراالصةالطبقتانلمثل

والثأ!ى،لماعمدلوكأحمرالابرلا:انواعثلاثةعلىفخ!يةأنجيةنيهما

شكله،رديئةمنمةذو،سيكبد!اأئىإلثالثوإ،لماعمدلوكأخضر

صناعةمجالفياما،الألفخارصنالكلةمج!النيهدأ.الجرصيئبه

ريشمن)نOUTيماهاألتىالصفرةاللبنقطعاستخدمثفقد،البناء

المعابد.واجهاتلتزينوالملوانةالمشويةإلطينيةإوإيلسمير،،(قدة-

لكل.الحلاية0الاختاماعنعوضاالاسطوا.نيةاأالاختامكذلكوايتخدمت

احدعمرواالىيو.نسبتا،يخر؟هماعلىالطبقتانهاتابئتميزتلغيره9و،هدأ

إلوركلا.أعصرهو
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،ا.لووكاءجممداللةالمكتثفةا؟ئلرعلىْنحتمدكنااعوام1بضمةئبل

موإقعثار2علىالكشفاوبعدا!نأما.المصر1مكاثار2ندرسحين

الضفةعلىتقعالتى1وعا!ودة،الجنوبية1كيرةوحبوا4،القناصتل

هذهئار2أسةلراعلينا،زما1،صبح،الشاإمببعلادا!رإتلنهراليسرى

التانبم1اوإستخلاإص.الوركاءمدبنةلااثاراصرةوالمحاالمابهة1المواقع

الجديد.الكفهد!منالكثرة

:العمارةفن-أ

وبحد،ألعصرهذابممارةلممرفتنا"أ،لوحيدلسبيل11المعأبد1كافت

علىالتحرتا1.بمقد!ورناأصبح1،ألجنوابيةالكبيرة1يةالحب!ثار2علىالكشف

اوإ،بأسوإرمحاطةمدينةصْمنالبيوتاوبناء،المدنذخطي!اسلوب

.(8مخطط)عا!يوادةجبلفيالحالعليههوكماجبليسفحنوق

بيتي11انا11حىفيممابدمجمو/عةعلىكثفالور!داء1م!ينةفي

لماKalksteinل!*!3االكلى!بالحجرالمبنيالممبد1هى،السماء

في،ناانا-إناللريةتقديابنيتلتي11(د،ج،ب،أالممابدوا)

لمننجهلمحابدثلااثةعلىقناصتلإوفي،معبدينعلىكثفالما!ودة

اطه.منابنيتاالذيالوباسم1علىالتعرفانستطيعوا،،بنيت

قناص-طممابدبوصفسنكتفي،شثابهةا/لعابدهذهانإوبما

شمالىممبدينعلىاصقنابتلالبلجيكيةااالبمثةكثفت.(9مخطط)

المحبدينخفض.والمستودعاتالرقىالمعبد1وبينهما،وجنوبي

.الاخرىالمعابداعنمنخفخىوهو.م(بالتلنقطةأعلىعنلرقى11

اءالبناشمل،الاقدماوهى،ألا!لىانيمراحلبثلاثإبرلممابداءبنامروقد

اهاتالااتجاانحوانالجلأراواتجهتمر.ه05ل!ر.ه05مساحتهموبما

الممابدأننجد،الثرقيالمحبداوا/المستودعاتوباستثناء.افيةاالمجغرا

سنينفوقهثاالردمياتاعةزرأبفمل،اومتهدمةمثواهة،الاحْرى

ذالكومع.كلهاعليهايك!ثفلم،لوفت11اولضيق،الذلك.طو!يلة

وإ!ء،التاليتينالموحتينخلالثيداأقدان/ا؟خراانالمبداأنيظئ
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بصةبمياهغرتلانها،عليهايكفلملتل11فيإخرىممابدثىجد

الىتمتمد،مراكزايةساحةحولبنيقدالمعبداانوإلظاهر.الاسد

.91مخط!)الئرقىا1المعبدعنا!نوب

فوقنخفهاسق!دقد.الساحةزوايااح!دىالمستودتتحتل

الجرإراكسرعلىمنهاالثمااشالجزء11نجماوحكثر.فكسراهامحتويلأفها

1Iالدنانأ!االكبيرةالجرار1لخزنمخصصةكانتانهاإنمتقدالتى،ة.

تمتد،بالحصرمفطاةطينيةرفوتدلىعثرفقدا.لجنوابىاالجزءفيأما

اللالفيهاأو،فوقهاالكهنةوف!ع،طينيةمدورةأعمدةبين

ثمينة.موادلحفط،المخصصةالصغيرةر2الجرااوا،س3الا!لياوا

.الفربفيباحةعلىينفتحوحيد2بابواللمستوادعات

الغربى،االجدإربوساطةإلمستوررعاتامعيئشرك:المحثرفيالممبد

تحيعلىالوس!فيحرممنالفيتأ.اليهايقودبابفيهليىنالكومع

قمت.الجنوبفيوأثنتان،الالثمافيتلاث،حجرنمأتخمسبه

فيهاودُر،جداربوساطةقسمين11/لىالثمالفيالوسطى1الحجرة

جميلةجرإرعلىالحرمفيعثربينما،مثمبلهاجميلةصفرةانية2على

لها.ومحاصرة،الوركاءبمدينةإكتثفلمامثابهة،الباتراحجرمن

بقيةعنهتطورتالذي،إلاسالياالمبدوكاانه،الثرإقىا1ا،لمحبديظهر

مخطط)الحصرلروحخلافا،مزوقةغير،ضخمةبدة1واهو.المحايد

مخططه.وفقالثمالى!االمحبدبنىاو.قد(01

وبه،الوسعد1في:االمنطيلالحرم:(11مخطص!"شم!ا!لمبد

الكبيرةا،لمحاريبواجهاته2واتزوق.لمنالحأثرفيه!لشىمقدسينحوضين

شكله.الابواباعرض11/لكبيرةالمحلريهبعرضميساواي.الصفيرة1اوا

امتها.فخااوبحظمتهاأثارهاتمرنا،ضخمة2بدةكانبأنهيوصال!حالى

حمل،سمt-3أوسماكته،فلالحلونهطينىبطلاءأنالجدرا1كيت

سم.02-15منبمضهاعنتبمد،خبيةجسورعلىالسقف1

.الفربواالثرقمنالغرفبهتحي!ألارضيةفوقاياهابقااكتثفت

-13"-
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فثوهه.المالىالجتطحفوقنجاءاقيمالاكاديالعصروخلال

الشطل1الىجدأر!الشممالىبالجناححجرةأكبرنجمانج!د

الم!!حرمفي.الكبير1السقفحملامنهالغرض!لانا،مدظهامئ

انخشية،ا1الاعمدة.التثبيت،يبدوماعلىاعدتا،متناظرتانحفرتان

علىينفتح،الفربيةالجهةفي/واحدا!للممبد.السقف11ت!دالتى1

غيراهامعالمتمبدونوضحها،كبيرةأرجراكروفيهاوجدت،غرافة

وفيالوائلجرإرفيهاكانت"الغرافةهلىهانالرجع!من.إ"لننورمن

تكونقدالذا،إلقدرركسرمناماكوااكانت،شطليهاالتىالفرفة

الدقيق.الصنعأرحيةافيهافكانت،جنو،بيهاالتىإ"الفرفةإما،ا!بخ

عنريوعةاتقل،،هامةجميلةأبدة(12هخطص)ال!خ!ييالممبد

.الجنوب1الىالالثما1منيتجهاواحيدحرمصنالفتتا.الشماألى1الممبد

هولمامفايربثكلالمرتبةا،وإلمضلااتااللحارايباخلا/لدا1منمز!ق

كبيرةمحاريبالجانبيينالضلعينفينرى.المصرهذأخلالعالوف

صغيرانمحربانفيفصل،إلصدرأفيااما.صفيرةثلاثةيعفهاعنيفصلها

الحمق.بامتساويةالمحاريباوجميع.ال!كبيرة1ا/لمحاريب

تحيطبلا:يليبماالثمالىالمعبدعنالمعبداهذايتمييز

اجهااندخل،ايةالثما01اوايةاالزاارجوا؟يتيمةحجرةنيهبل،الحجرات

غيمقوإ.ياه،المحبدخارجالىيواديلاومسكودملتوممثىعبر

انأخدودافيهابل،قائمةزاويةشكلعلىاوليت،بالحال!يبمزواقة

أرية.حواكليةارضيةفوقالا!بيض1باللونالممبدطلي.شاقوليان

/الواجهةاختفت،اليالثماالممبدفيالماليةاجهةإلألواتهدمتكما

.ألاسالعاتأءاجزابمضسوىمنهايقولم،االمعبدهذانيالجنوبية

عارودةممابدشمختكط،شمختاهاوصفناالتىالمحابدهذه

بل،القديماسمها1نحرفلا،محصنةمدبنةوس!في،اوالوركاء

معبدمن11!لثرالمدينةفييكونأنغريبوليس.حبوبة/اصقناالجديد

بيت-انناالما)صالوركاءفيهووأحدحهـحمانيتثيدانالغريببل

--7؟ا
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ناتهالحالة11وهلى..محروفينيخروعلوودةالقناصاني،(السماء

يوفلذ!.الدقيقالجوإبا0لهاانجدلا،عديدةاسئلةعليناتطرح

حول،إلافكاربعضالىبلالثارةوفكتفي،،لكثرةالتساؤا،تإنتجنب

.الظاهرةهلى.

حىفي،اعبا(دالهماماكنممكونانأفيرغبوأقد،الناسإ،نلأيبلر

.مطهرةاتبقىحتى،ليومبة111الناس1ثالنهلاهاكناعنبميدة،مستقل

براجوداولهما:هاميناثنين1ينالاصعرد.الممابدإاتعدرإن،كلىليكىيبلر

علىالطلبازرويلاااوبالتالي،السكانعددايدتزاااوثانيهما،له21مناكثوا

.لأعشيرةإو،الناسمنفة،منهاوأحدبكلإختصلتى11،الحباررةا1اماكن

شيدقدكلن،ذاكأدا،المعبدهذابأنالجزمنستطيعلا!لناانوإ

ن11الى،ضءكلوقبل،نثيرإننحب،إكفااإو،إلاله2هذإلتقديس

يتفير!الم،التوحيد1روياناتظهورقبل،اسلاافناعبدهمألذينإألارباب

يدعونااواهكا.سنةالااتثلاثةمنانوإي،التويخيةالمصور1طيلة

الحصر،11هلااالىا1بجذورهاتمتدالدينيةممتقداثهمأن،الاعتقلدالى

فجرإنسانقدسهمقد،االترايخيةالوثاْلقمنفهمنمراللدايناالا!ابطن

اواو،القمرالشمسلرسالمحابد1هدهتكونإنالمرجح1ومن.التار/!

الخ.0001ودجنلبصل/اكعشتاروللرابةهدلاللرب

الذي،elا(الدينىالمركز1هيcعارودةفان،ألامريكنومهما

النهر.بحوضاويتحكم،الفرإتاعلىالمطدلةعاراوادةجبلقمةفوقيجثم

ومقر،لمنطقة211نيالااعلىالسلطةمقركانتأنهااااضالإافترالناوايبمر

فوقمتراستونترتفعالتى1،القمةهذهعلىسكن.ايضااالارباب!لبير

النهر،افضفاعلىالحامةانتشر1بينما،ادةالقا1و11الثيوخ،النهريرير

نقبتالتى،الالمانية1ل!لبحثةقدرتدو.أعيةمالزراوا،رضلماء11حيث

،عار!ررةمنالجنوب1الى!دم112الىاحوابمدعلى،الحبوبة1مواقعفي

اوهلى،االنهر1لحو/ضاليمنىالضفةاعلىتمتدمدينةعلىتكشفا/ن

المصر.هنااامئمدينةاقدم

-913-



(13مخط!+33صورةام3عرضهضخمبورالمدينةاحيطت

ضخمته،علىتشهدالتى1،اساساتهسوىمنهيبقولم،تهدمواقد

بالمحاريبلخا!رجية11وأجهتهوزينت،باللبنبنى.الماليةبنائهوتقنية

اويتهزإعلىكف.الثكل1المستطيلةاجإ،براأيواالمتاويىفيهوكا،نت

وا؟خر.النهرحوضحتى،الثرقنحوالممتدوضلمهالفرابيةاالثمالية

يحميهابينما،الفرب؟واالثمالإمنالمدينة/ويحميان،الجنوبنحوالممتد

منذتهدماذا،لهإثرعلىيمثرفلم،الجنو،بمنأما.الثرقمنالنهر

عنتمييزاهايمكنلا،زراعيةتربةالىأ(نقاضه1وتحولتالسنينألات

م(5لفربى111السورمنالمكتشف1الجزءطولبلغ.اورةالمجاالحقولتربة

بوابتانوفيه.الجنوب111،لى(الشمالعنواحدةاستقامةعلىوهو

الفربيةالماليةا!ايةالزابينتوجد.المدينةالىالدخوالتهلان،!بيرإتان

مر513مسافةالاخرعنالوأحديخبمدإبراجتسحةالشمالية1ابةوالبوا

المهندسونافترض،/التنا،ظريتحققوحتى.ابتننالبوابينومثلها

الجنوبيةا0والزا!واية،الجنوبيةالبوأبةبيناليةعاابرإجتسمةوجود

الفلمينمنكلفيالمدد1هذامثليكونانالمرجحومن.الفربية1

.حجرهبرجكلويحوىمهره3*ر5البرجبماد011الجنوبىواالثمالى

تتالف،احدوامخططاوفقبنيتالأنهااالبواباتاساسكمنيتضح

يذببابتفلقم3ر5313حوالىالشكل1مستيطلةغرافةمنابةالبوإ

ينفتحبل!فقطمنهمااحدلوابرجانأومترإسانبه،وايحي!مصراعين

الجنوبية.نج!والجنوبى،لثمالية111البوابةفياصمالىاالبرج1:الممر1على

ابة.االبواخارجفمنالاخيرينالبرجينصطخلأما

مر.07-ر.06بمرضأخرلسورأساساتاتمتدالسوراهذاأمام

كشفوقد.استارعثرةمقدارعنهوايبمد،الرئيسى"احعورمناضمف

.(13مخطط)الغرب1في،اقامه1بمضعلى

تقدرمساحةفوقابهنالمساا"نشرت،المنيعإالسوراهذإداخل

بنيتقدالمدينةانوايبلمو.منها%15عى!ثفاهكتارادثريثمايخة

مرحلتبن.على

-011اَ
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الصفيرةااالهضاب4منسلسالةعلى"إلمبيوت،انتثرتإ،ولىالمراجلة3في.

بنائهافياستخدمأالذى1،االبنأبترااخدوإ.النهر!ايرصغربيالممتدة

المدينةاصتدتافقد.إلثانيةأالمراحلة1ف!أما.منهاالفرب1إالىحفرمن

احيطتثم.ردتالتى،أالحفرصنطقةفوذالبيوتا1وانيت،غربا

الطرقمنشبكةبينهاتفصل،.متلااصقةالبيوت.بالسورالمدينة

التي،الشراقيةالسفوح1مناانحلرةالصغيرة1وإلاوررية،!الازقة

يخترقالاوديةهذهاحد01إلاأحياءابينكممراتايضا1هىاستخلمت1

الجنوبية،1ألبوإبهةاعبرمنهاويخرج،إلحربااالى،1الرقمنالمدينة

الشرقمنينحدرخر2واديالشمالأقصىاني.الحقوللى11لينتى

الثمالمنإالدينةويخترق،لجنوب111نحوينصطفثم،1"لغربالى

بْ!يمتداللىيإحيدالو1اا:لطولاانىالرئيسي1لشارع11مث!،االجنوب1لى9

فيهااالبنمن"باطاريفأحي!،الجنوباالى1الشما.لمنالمد،ينةاوسط

أقنيةالمدينةفيكانت.متسالوايةمسافاتبحضهاعنتبمدار!فىيات

الااقنية1بنيت.لااو(دية41فيأواأخاصةفنيهحفرفيتصب،المياه11لتصريف

ذإتالكبيرةالفخاويةبالكسرأاحياناوا.بالبلاطك!سقفت،الحجرةبا

.الور-لاءمدينةفيعليهلكثرماغرارعالى،المثالثب1

((1رقممخطط)البيوت1منانو.اع1ثلاثةينةllهدهفي

،الحجراتمنمجموعةمنيتألف،بسي!بدائى:يلاولالئو،

وقد.تصميمكونبمضهابجانببنيتاوا،بمضهاإلىاا،ضيفتالتى

..م-قابعالرااأالالفانيالبيوت1عنالنوعإهذاعرت

م!لحابيتالشىوأهو،!لزإيةارا.بقلكلةذوالايت:الثانيالئوع

قاعةمنيتألف.وجورتهاستهكياعلىالحامشكلهيدلبل،وحسب

منالاحيلناأبمضوفي،الجانبينمنالغرفبهاتحيطاالواس!1فيكبيرة

المجاورهالفرتا1سقوفعلىسقفهاينوفانبجب.اولملخلفا،لجانبين

صف!اخلالالمنطقةفيممرلىوافلنوع11واهظ.اءالهوايواا،لنور1بدخلهاحتى

بقرصموقعنيعرحيثالحديثالحجريالعصر1نيأيوقبلهالمصر1

.71(صاجعر!ا)م!شابهةبيوتملى
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نمهماومهو.باحةبينهماكبيرتانقاعتانفيه:أشثالئوع

.النرفواالقاعكا1بهتحي!دارصحنفيه1"ا"لراقيالبيت1."لالان

االحبواة.1نج!مرةالاروالاكتشف1هـقد

شتىاضلالنهراتلملفراستخدمتااوا،الكبيرة1القاعةإفيالااسرةااسكنت

أاوأقداموالقاعةاحوتكما.الخ0001مط!بخ،موانهبيت،مستودعات

متقابلة،الجانبيةالحجراتاخلمدااوكإنت.وسطهافيمتباعدينقد.ينمو

إوإحد.بحجملها3البيوتتكنلم.فيهاالضوءااانثار1علىسايكدمما

الصغير.وااالكبيرفيهاكانبل

فوقانيتبل،الاولىالمرإحلةيوتانجدرااصات،صاحفرتحفرلم

.ألان!الفراتالجزيرة1منطقةنيالح!لاهواكما،مباشرةألارضصطح

المبنية1انالجدرا1فوقهااارتفحت.حجرايةاساصك1البيوت1البعضو!للن

اواسم9*.*18مق!ييسها(القدة)إألمضيرةاطبنابقطع

ألارععلىالمط!تاالبيوتاجهاتواقوقت.يم142*(11*8

سم06المحرإبامقايشىو!دانت.المضاداتواباللحريب،الرئيسى1

سم001-!08منعرضهافكانالمضلأأاتأما.عمتاسي15وعرض

لجدراق11تزاوأيقن11يثبتلانه،خاصةأهمية1إلا!لشافهلى!يكتسب

تمد511بل،العبادة1بيوتعلىمقصورايكنلم،اتالمضلاا11وبالمحاريب

.ارالا،سورو!االطريةاليوت11الى

فوقالسقوات!سقطت،فدمراهاا.لبيوتممظمعلىحريقاتىلقد

التعزتنج!الحفالفناحالذا.حملهاا،لناسيستطيعلالملتيمحتوايلأدها

قثرا!لفركحجريجروش،فضريةانية1وهيأ-حدهامحتوقيعلى

مناوإسفلتيةمقابضهاحجريةومد(قلتسكافي،الجوب1طحناو

اسأ!ا،الحناءمئلالزينةموادلتحضرصلايات.الاسفلتىالقارالحجر

خر2و،أانىاسطواختم،طينيةدمى،زينةقطع،مزخرافمفزل

بالختموامهرتحساباتعليهاس!ترقمعلىعثرخر2بيتوفي،عالمدي

!.+يمةالقل!إثدا؟-5؟ا-



واهي،هامةحية4ناانىدنفرفى-الممارذلفنعرضنانه!يةرفي

اجهاتوابحضتزاويقفيالملونةاواالمثويةالطييةالمسميرا!تخطم

البداية.فيأشراناكما،المبانى

بينالم!امبهـمبمنرذهدهعلىوقناص،حبوبة،عار!دةنيعثرفقد

كنففمد)1ءالور1مدينةنياما.انالجدرابامكانهافياواليى،الاانقاضا

زينتوقد،أنناأحيفيا.المجاورذالاحةوا،العضادأتاعةقاعلى

بمفها.بجانبالطينيةالكودنيدقتالتدلط.المساميربألاافواجهاتها

وألاحمر.والاالضةبالاسودملونةالمجوفةأوالمسطحةأكمابهاكانت

ثبهبديحههندسيةرخارفتشكلىبمضهاانببجارتبتما01ادْوا

المنوجةللا،حصرةتقليدأنهاانخ!نالببولهذا.المنسوجاتزخارت

فيهاتتركا.نتإلتيوا،المثابهةالنباتاتاو،الثىااوالقصبمن

هذدفيفان!لذلكالامركانواذاايتهالوقاالطينيةالاكواخواجهات
كافتالتيالا!لو.اخعنتطورقدوالحجارةجمالطينالبناءانعلىالبرهان1

الخ....والاغصانوالميدانوالاحصرةالقصبمنمؤلفة

التشكيالية:الفنون-ب

إؤدهرت،البناءهندلةاوارتقت،الممارةفناوتطورتفْدماو!لما

ةصناءأي،احجارةأعلىالنقثىحرفةوخا/ضةانبداويةالحرت

ملكيتهليثبتالختمالانانالتخدمالسابقةالحصورني.امالاختا

نوعااوجدالحصرهذأوفي.مختلفةأضيعمواعليهيصورشللاشياء

ولع11لطحالهوافرالذي،الاسطوانيالختمهوالاختاما1منجديدا

.العادي1الختم!حمن

منطولهيتراوحالحجرمناسطوانيةقطصت:*سطوانيالختم

ثقبفيه.اكرأوالطوالنصفالاح!انلمضفيقطرهيبلغ.سم7ا-5

العب،0دأخلتمررمناسةممدنيةقطمةبوساطةوايحلق،محوهـي

علىسثقوبماج!متيتيمكنكصا.!لةو111خي!الىوترب!

-III-



كنقىكانتامرإواالحفروبوياطة.عنهليملقالضتمجانبيأحد

النقوثىدظهردحرجتهولمند.محكوصهَبصورةطيهالزخرانية؟لصن!صر

وأفحة.فية

طبقاتفىفىطبمعهاصطوإفيةب2*ختامعلىإالتنقيببمثتتح!ثرلم

منوإلافرفي.:جداالنلدرة-االحلاتبمضفيالا،بهنقبتالتىا.لتل

ثم،المر.خصينغرالمن!قبونعيهاعثرقدالا.سطوانيةإلا،ختامان،هدا

طبماثهاوجلت!لما.الين11عرإتمندالانجبيةأالبلاد"لىهربت

صدإداتفوق2!لافتالمصرلهلىاالصهندةإلاختمهـطبعات.دمنيفهاامكن

رقمفوقكلىلكوكانت'((صورة)لض!هاأروفضريةلاوإ(ئطينية

فناء،والزمنولطول.35!)عورةار/قاماعليهاسطرتبيطةعاديةطينية

جلاسيئةبحالةعليها!ثفالتياالسدا!دإتمعظمكانت،الطين!املدة

زخارمهالضتماثكلعنوإفحةصودةيعطينا،سالامنهاإ.لتقلىوما

عنمه.وطرايقة

مدينةفياالمصرهلىأاختامطبتعلىعثرفقد،2لنفاإشرتكما

في،سنوأتعدةاوقي،ثم،اوالا(17-5)،ب(لطبقةأ"لووك!

بأنا.لاختامعلىالمنقوشةالموأضيع.وثواحيوحبوبةعلرودةموقس

الملايةاألاختمملىعنقوشةكانتا"لتىاضيعاإ!لموامنصتمداكمنبمضها

هى:المواضيحوأ،هم.بتكراها2وأكثر،الابقالمصرفي

منبهيجريوماالمبدحولتدورالتىإ.لدينيةالثاهد-ا

!ينية.طقوس

امبلين.الا.سرىوإمامهأالكانرىحيث:محلإك-؟

اليفة.حيوإناتيهاجم*سدمثل:المفترسةالحيوإنك-3

اىصد،جمجمهايكونا،!طوريةاواخرافيةحيواف!-،

ثمب!لن.إصرااسوالرإ

-1)7-
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الخ....الغنم،لبقر11مثل:اليفةا6ماتحيو-5

الحمر.إهلاإختاململىلملحرفينفطالتى1اضيحالموأاممهيهد.

ا.لصفيئوهة"لااختامطبحكعلىالبصثةامثرت،عاروررةعو،قعفي

اختامثلاثةعلى،الحينفىوفيايضاكفتالحطولحسن.إلكني

ايا:وصفيليوفيما.علديوختم،اسطوأنية

يمثلها:لململديوالختمألاسطوإفيةالاختاما-أ

ارقفامكه.السوإدالىالماثلإ/لاخفرالحجرمناسطوأانيختم-ا

اسماكصفواتارجممةلطحهعلىنفىوفد.كلىلكواقطر.،23

(613ةصود)بحةيصا

بسهوالةاعلبهلتمرف11بمكنوإضحاهومامنها:إلانجتانمطبصك-ب

هي:إالزخرفبةإالمناصرواهم.ذلكغ!كانماومنها

ألاوانىمثلاخرىعناصرتتخلدلهاالجبلي1المايعزمنصفوات-ا

.(صأوب26ا)صورة.واالنب!نك،وإالهلالى،وءالزهور

مختلفةاعمالافيتقوماو،صفواتفيتسير:بثربةإثكال-؟

هـلأ.،د36مورة)

صورةوكانها،!و.االمضلاإتبالمحاريبمزوقةممبدوإ.جهك-3

أنفا.وصفناماالتي،(و،36)المصرهدالمصابدحقيقية

بمضعلى.نرىاذ.الاهمالعنصرالاسدفيهاحيوأناتمشههد-(

لبدته،يزإرا.لاسدصوروتد.اكثراأواسدينعنل!فامقرتلاالطبمات

،بريق!لعله،مفترساحيوانانثاهد!اخرىطبمةوعلى،منتفخة

صراعالطريفةالمثاهداومن.إليفأحيوانردتنج!مخالمبهينثب

.(!،فى36صورة).بمضهامعان!الخيوا1

-ا.ةه-



!!!!!!!!!!!!!!!

-ح!ر-َ-ول!!!!!ج!!!م*

!!أ!!نجإ6:لم
ا!أ9\ا

!دهف

!.،-يخ!لمث-

111أ!أأ!إأ

سكبم
تَ،*-----!ء

!!ههـ)

63رقمالصورة

151



أتالسدادا1فكانت،إلحبوبةإمواقعفيأما،عاريودةموافعفيهنا

الية:التااهدالمثا1تمييزإ/ستطحناا؟وقد.أيضااولمشوهةكثيرةالطينية

جماللسعالسما1ينفثحيوإنوالمقرب.فصفوفيعقاربمشهد-ا

رمزاوأصبحالثرورعنهتدفعالتيأناتالحيوامنالانسانحسبهلذا

الحثيينعندإلانهاراواالجبال0ربة،عثتارالربةالمثابهةاشخارا11للرابة

.1(1137صورة)

حيتانفوهتهمنتخرجاناء01مخ!لفةاعناصرمنمؤالفمشهد-2

منهاالسنابل1تندلى،كبيرةجرةقربيجلسرجل،طيور،سد11

(*ب،37صورةأ

حيواناتوحولها،نائمانحيوانانفيهاحظيرة:يضمزخرات-3

صورة).بالوعاءاللبنا1اويخضالارضاعلىيترابعإفسلنبينهااخراى

!ا.ب37

القائمتينعلىينتصبانانعنزافيه،أضحاوواجميلممثهد-،

،اسدانجانبهماوإلى،وعاءاواتحتهما،مضفورانذبلهماj،الخلفميتين1

.!د27صورة)جارحوطير،الارضىاإعلىمستلقيان

،كبيرةكمياتانتجاوا،إنيتهاخوريالفااتقنالفخارصنايكةوفي

اتبمواأنهم1الى،الدلائل1كافةوتشير.الكثيرةحاجاتهافقتواأو،تلائم

اليديويالانتاجامرطةاوا2فتجاوؤ.االاانتاجزيادةفيمفيدةجديدةأساليب0

ألاجراءأوأشخدموا،المشاغلاسسوا،ا!لىنصفالاإنتاجمرحلةالى1

!لمياتلاانتاج،اللوإر"القرصو111الدوالابعلىا/لعمليتقنونالذين1

.وفير!ربحالهمتحققاو،أحدةانوعيةمنكبيرة

واالجنوببء1الحبوبة1فيفخارمصنععلىئكثفلمأننااقعالوإوا

فيبلأشاجهابوص،الاوانيمنالكب!ةالكميكهلىهوصدانما،القناص

.كب!اكانالسكانعددبانكلىلكويوحى،قريبمكان

-1512-
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الترإبىاللونذاتبطينتط،الفخارمنالبدبد1)النوعهلىأويتميز

التى،الجميلةالزخلرفوالى،الجماليةالقيمةالىوبافتقاره،الحادي

تقنيةمقدرةعلىيدلمافيهنجدذلكومع.السابقةالحصورفيلَناهاعز

وتزويقها.،المتنومةالاشكالوابداع،الطينيةالمادة1يعتطوفيتتجلىعالية

.وباللرلاب،بالقالب،اليدبا:و/سائلبثلاثةسلمتهالفااخوريأنتج

كمبذاترديئةأنيةانتاجني(الدولاب)الدوارالقرصاستخدموقد

واياليدبوسطةانتحوقد."الزهورقدور"اسمعليهاأطلق،مدور

المسطحالكعباتذاالقصعة"نسميهاالمثابهةالآنيةامن2أخرنوعاالقالب

أنتجتفقد.المككأوالاريكذاتا؟نيةأماا0"المستويغير

مح!اْ.وإلدوالابالقالببوساطة

عنالقدوروتتميز،متثابهةوالقصمكالقدورأنالحقيقةفي

وتوازنا،أنسجاماأكثرشكلها،أكبراحجمها:التاليةالامورفيالقصمات

الآنيةإما،الرديئةبلاَنيةيتملقفيماهذا.(38صورة)مدوركمبها

التالية:1انواعها(الىفنمرضالجيدة

جرة(93صورة)مثالهاالسفيةيبهشكلهابحريجرار-أ

هرمىالجصمسم3.را(الاعظمالقطرسم27ارتفاعقناصتلمن

.،جيداوثويةمصنوعة.قض!ةالحافة،عريضالكتف،ناقص

،ومصقولمطليالخارجىالوجه.المادةنفىمنعريالجسمعلىألصقت

هندسية.زخارفالكتفعلى

صورةا):(بمثمبقولأاريرتسىوقد):عرايبدونأباريق-ب

سم،(ر(الكمبقطر،لم(.ارتفاعهاقناصتلمنقارورةالمثا(،.

قمر،العنق،مسطحالكمب1،بيضويالبدن.سمار(6الاعظمالقطر

مطلى،جيداي2مثونخىلمثح!ط11،الخارج1نحوبارزةسميكةالحافة

.ومصتول
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43بدتفاعحبوبةمنجرة:(ا(صورة!مثللجميلةنية2-%

الحملاتمنازواجمنهترتفع،مزدوجبنطاقالكمبفوقمحزومة.يم

والحملاتالنطق.الحملخيطلمرورالثقوبفيهاحيث،.الكتفحتى

حيةجلدلثهةمنلثةاوممينهبطبحاتالجسموا،بفرضات3مزوقة

.رقطأء

تلمناناء:(2(صورة)مثالالث!كلنادرة،جميلةأنية-د

عالىقراصىالكمب.صم33الاعظمالقطر،سم،(الارتفاعاا،قناص

فوقبارزةوالفوهة،منحنيالمثحب،انبوإبيأدأئريالجسم،ال!خاتملثه

املى.الطح.القصرالمنق

؟لأارتفاع،مدودةمن(43صورة)القنفذبكلابريقهـ-

سم.33الالكلظماالقطروا،-

التىالجميلةالاوانىمنسبقهالذيوالنوعالنوعهنااانلاضك

.كبيرةكمياتمنهاوتنتجالدينيةولأالاحتفالاتاللنإسباتنيتتحمل

يا،البهلرحجرمنمصنوعةجيدةاَنيةعلىقناصتلنيعثر-و

بلرتفاع(؟4الصورة)قارورةمنهانذكرا.البللوريالك!يالحجر

بلاشكل!مزخرتكانماومنها.سم6اعظموقطر،صم13(ر

.وصغرةكبيرةعريولهالهندصية

سميناهاللىيالنوعوخاصة،الور!لاءفخارأنالى1اشروأخيرا

علما.بحماهولاالطبقةفيالاالامبلادنييكثفلم"الزهورقدور"

أجري!،نج!"!أالطبقةنهايةمعزمنياتتوافقالور-لاءحضرةبان

الاولىالبقةوبدايةالعمقصهلفي3والطبقةLوالطبقة،حماهيْ

مستوىالىترتقيأثريةبقاياعلىالطبقاتهذهتحوولم.مرد!تلبي

وصفناها.كماالفراتضفاتعلىالوركاءحضدة
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"لنحت:3-لن

الفرات1علىا،سطوانيةوالاختاموالفخارالمعابداكتثاتمنوبالرغم

الوركاء،فيالاتكتفلمالحجريةالمنحوتكمان،الوركاءمديئةعنبميدا

عدناماأذاوا.ن71حتىلهامثيللا،ائحةرانحتيةقطماخبأتالتى

وتخيلنا،والمبيدحلفوعصور،الحديثالحجريالحضرالىبذإكرتنا

عنهتطورالذيا،ياسليستأنهانجد،وصفناهاالتىالطييةالدمى

،الصوانبتلالمكتشفةالحديدةالدمى0إما.المصرهذانج!النحتفن

هذامنصثكمنتقربهافنيةخصالصففيهاالرخاعىبالحجروالمنحوتة

نلألنالذلك.(،هصورة)بيفمأالفاصلالزمنيالبمدرغم،الحمر

صستوىفوقالنحتفن،ارتقىالمصراهذإوفي،هناكاياتالبد(اةنقول

الممبر.الحقيقيأ،لفنمرتبةالىالصرفةالحرفة

بالحجرالمنحوتة،الصفرةالتملأنيلمنمجموعةعلىبالوركاءعثر

تظهر،ظهورهمخلفايديهمكبلتأسىتمثلوالتي،الكلسي-االجيري

كملأليللحىمعمقارنتهاوبمكن.أسد1لبدةوئنهاالاسرىهؤلاءلحى

بباريى،والاوافر.بسوبرازيورخبمتحفيمحفوظة،أخرىمحاصرة

علىايديهمويضعون،رؤولهمعلىعصابايثدون،عراةلرجروهى

وهذهةشاقولىخ!بينهمايفصل،ملتصقتانالساقان.صدورهم

.(6،الصورة)الصوانتلتملأليلوضميةتشبهالوضعية

شمريثدالذيالعص!أعا،أةعراالاصىيمثلأنالمادةجرت

.3ألرامير9ا)ىا)ضه،ثيلهذهتشبرفهل.ألامراءغيريلبسهلا،رأسه

نحت،مثوهامرأةتمث!علىعثر،الرجالتماثيلجالبوالى

أيضا،الصوانتلفيالمكتث!فةالنساءتماثيلنحتلاسلوبثابهباسلوب

/أسودصيدمشهدعليهانقش،الازلتىالحجرمنمسلةعلىكذلكوعثر

و/في،بالر!ح!الالىالاميريطحن:اللوحةاعاىففى.متوعةبأسلحة

،(!(لمصورة)السهامأصابتهالدجانبهوالى،بهمهيرميهاسفلها
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!أ-الممتقمات!مجنية:

،الناسممتقداتبعضعلىالتعرتفيأحيثاالالريةاللقىوكفيدنا

كتعود،لمثمبضمةعلىالبوبةفيعثروقد.النصوصثفيدنامثلما

عت.التد!قبلمافيالحلىعليهكلنكما،الثرورمنالناسبها

ونلىكر.البسمالىمنهيعلقثقبفيهحيوأنشكلعلىالتمالمم!ظم

ارلفاع(8(صورة)بريةقطةأولبوةيئكلملىتميمةالمثلسبيلعلى

اعضهالبم"لفنلنفصور،نانمهوهيعثلت.سمر(8وطول-3ر7

التطيقإلنهمخفياسيبقىلانهاملسإ؟خرالبثبوترك،الظاهرة

الضمامضلاوثكيلقولبةفيالمزرتاستخدم.مائيءفوقالثبيتأو

والمخالب.،الفلا،والمناجر،كالحينك

همق:عدة-5

الحبريالحصراالىتبكبر.ةمقبرةعلى.(جبلا)ابيبلونسفيكثف

عكةفةممرفيدفيدنا،م.ق(0101T-؟...صإ.لي)الثالثالنحاصى

جرارلاخلادقاوضعفقد،الثامبلادمنالجزءهدافيالموثىدفن

كفطد،منهاستفكواثم،الجثةلادخد،افبهاصأحدقصإبمد،كبررة

،ليتناو!االفخديةبلاوانىادتىزود.وتنزيلهلر!فصهمروللىفيهر!لبت

الرصمنادلى«>j.محتقداتهموفق،ا؟خرةالحيةفيطحلا3

وادواتبالطيالنسهوعن،الحجراوالنحاسمنالمصنوعةبلاصلحة

هيكلفيهااكتضفكبرةجرةالى*شدةالمفيدومن.(.التبرجاوالزينة

ومنالدمب.صبمظسهيكلفيهاامفرجرةوبجلأبه،لرجلعظس

-،صيدأlAدفونيكونأننرجحدلكومعcالفريدفىالحالة.تفس!

.افيةالوعندمحهكلبهدفن

نصر،جمذةلصغ!11الاإثريإتعالموالى1نسبة:نصرجمةعمر-ب

.ويمتدبابلبحرار،كثىعدينةمنالرقيالصرالىكم،2بمدعلى

البرونزيالمصرويطبق،التقريبوجهعلى.مق009؟-0031من
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شاع،والقصديرالنحاسمنخليطةوالبرونز.الشام1بلادنج!الاول

0012ا010منالزمنيةالحقبةخلالالمحادنبقيةمنأكثراستحمالها - T

عصورالىقسمالذي،البرونزيالمصراسمعليهااطلقنالذا،.مق

.متحددة

نوععلى،2891عامالموقعفينقبتالتىالاميريكيةالبمثة1وكفت

الاوانيبينومن.الاحمراللونعليهايفلب،متعددةألوانذيإلفخارمن

عليهعثرالتىالجرارله،الثكلبيضوية،كبيرةجرار،الفخارية

،ادبفدامنالجنوبالى1،دجلةلهنرليمنى11الضفة1علىالمقير1تلفي

نصر.وجمدةبابلمنالشمللوالى

بتحويل،الكتابةفنتطور،العصرلهذاالحضاريةالمميزاتأهم1ومن

عليهكانكما-دلمةولضى،مجردةصوتيةقيمةله،رمزالىالصورة

والتدوينالتسجيلاضطرادعلىللثدماوهذا.السابقفيالحال

قبل.ذيمنأسهلبطريقة

صنمةمج!فيمذهلتطورحدث،اليدويةالحرفميدانوفي

فتها،وزخريةالحجرالاوانىصنعمج!وني،انيةالاسطوواالحاديةالاختام

لألناساهتمقدو.وكيرهبالصدتتطحيمهاأوالنافرةالحيوانيةبلاشكو

وألاوان،الاسلحةانواعمختلفمنهفصنمواةالبرونزوخاصةبالمحادن

وزينت،والمحابدتالمبلألىتوص!العمارةفنوني،البيتية1ت01وا،دو

.ابالفسيفساءواجهلالها

الىالمنسوب،الوركاءبمدينةالابيضالممبدأننجد،الممارة0فنفي

محبدعلى!لشف،اكابراتلوني.السابقالمصرممابديشبه،الممراهذا

لدا،الميونمئكعلىحوىعمرهاَخروفي.مرةمنأكثرنجددمابه

شيدوقد.(15مخط!)"الميونممبدأوعينالالف1ممبد"نسمه

يتالف.متمرسمعلموضعمن،دقيقمخططوفق،مصطبةفوق

مستطيلةيهـةقاهـ4هوألذيالمصلىبايحيطان،جناحينمنالممبد1

الملىبح.يرتفعالجنوبىالجداروبجوارنهايتهافي.م6*18الشكل
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ثلاثالفربيالجناحيضم.متنفرانوغرمثابهانيخرالجنان

ومن-ا-رقمالفرفةفيب!بوسطةبالصلىتتصل،كب!ةفرت

الثرقيالجناحويضم.القيمةالنلىورلحفطخصصقدانهالمرجح

صف!ةوغرتا.م3ءر*5إبملاها(11،12رقما)صض!تينبتين

م3*را2ومأرا*ار2التواليعلىابملاها1(،8،01هىللخدم

سقفلحملىممدةكلأتلانها،جداسميكلةجدرانها.م2*راiر

اْلفربية.الجهةفيأبالحرالحراضصطابقواسعباب9للحجرة.األمملى

المالىإ،لضمتهدم.الصليباكثكللالمصلىشكللايصبحاتننروبهلما

مدخلانلهككانه،نرجحرلكومع.لمدظهالراييبقولم،المصبدمن

الشمك.في

زولىفقد،9لنحتبفنيتعلقفيماأما،المصرةبفنبتطقفيماهدا

عالممنم!تمدةنافرةبزخدتالحجريةنيالاوا،مرةولاولالفنك

وكدلك.متصرعةأوصتسالمة،والمق!الاصد،والنححة!لالثورالحيوان

.1(9،صورة)القطبعوحولهاالص!ة

&jwهلىالحفإجملمن،الحجريةالورك!عزهريةكبقى Alارلفعها.

افقكوا،حقولاربعةعلىزخارفها.وزعتلم36وتطراهامرا55صاالى

السومرية،الدينيةالافكلرلنايصوو،واحدمثهدمنفصولا!يمة

41-الىيرمزانمتعرجلنخطلنالإسفلفي:الخلققصةعليناويقص

عيهما.تميثىالتيالحيوانكئم.والن!بثكالمزروعكفوقهمالنبت

الى،الممبدالى1والانتاجالنلاليصلون،المبممةيأثيذلكوبحد

القصب،اعوادامامالاعلىفي!قفالتى،انينالربةالىوهناالرب

رجليتبحه،الثملرطبقلهايقلأم،عدضلامواممها

خكم.بهيمكاللىي،لوبهردنطرفالاشكهمنيبقلم،المقمعلأ!

ناتنمر،الاسطوانية*ختمعلىصورت،مماللةثاهدمعوبللقرنة

واكسترلتتجدد،بالربةسيقترنأالذي1،الدينىالموكبرئشهوا،لرحل

النبعك،اوالمزروعكبسببهتنبتاللىي،الملاأصاصهاالتي،الحية

دقديمهليهاللىيللانسلنذلككلسخروقد،الحيوانكعليهاوديثى

دا.9،مورة!الربالنر
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نقشوهاالتيالمثاهداوا،كثيرةالفنانونصورهاالقيالموإضيعتكنلم

اوث!ر!ا.الملاسط!انيةالاختام1علىرسمهاأعكو!،الحجر"يةالاانيةعلى

(00،51صورة)والحيواانيةالبثرايةالمجسمة1التماثيلنحتعلى

،متعددةانالواأذأت،مختلفةموإدمنودمىتماثيلبصنعوتو،لحط

ألابيض،الكليالحجرمزعجلدصيةمثلافنجد.طيحياشكلاليصوروا

واكأنها،(الجمعلىموزعة،مختلفةانالواوإأشكالقاتبقطعمرصعة

صنهعوااْنهمذلكألىاضف.الحيوان/ألهذاالحقيقيةالالوانتصور

البرونز.منحيوياناتتماثيل

ومنما:-راائعةولكنها،قليلةالمصرلهناالمنوبةالفنيةالاعمال1

طنمصنوع،الطبيمىبالحجم،وقورةامرأةوجهشكلعلى،قناع

نأورغم.مختلفةمطدمنمركبتمثالمنجزعااوكان4المرعرحجر

الو/جهيحبر،أخرىصلاةمنكانتلانها،مفقودتانالحينينواالحاجبين

و/جمالا.حيوايةتزيده،رقيقةابتسمةعيهواتظهر،الوقارعن

تلشخر3قنلكانجد،القناعاهذامنالنعصىوعلى(52صورة)

(الوجهأعضاءةجهالبلالرحجرمن،ا"نسانوعنقصاأسشكلعلى،ادُبرإ

بالدأمىألقاعاهأإو،يذكرانا،بيهاتناسبولا،طبيحيةوغيركب!ة

.(53صورة)المبيدعصرالىتعودالتى1،الطينية

الفخارية.الاوانيون12الجدرعلىاليصويرالىالاشارهَمنبدلاأيخرا،وا

تحالى،بدإيصا%بزضرفالمنبثرولاجهةزوقت،المقيرتلممبدففى

براكتلممبدمنبرو)اجهةزوفتكما.الود!لاءفيالجميلةالفسيف،ء

الخشبعلىلبت،الذهبية،الرقائقمناطربهيحي!خشبى!لوح

الحجارةمناصفوتألاطلرطأخلوفي،والذهببالفضةملشةبمسمر

ثهـلطابولاطةالخثبىاللوحعلىتبتتالتى،الملونةالكب!ةواالصغيرة

ألخشبى.اللوحفيأخرىوأالحجارهظهرنج!ثقوبدااخليمر،ممدني

(5(صورة)المصرنفسمنمحبداجهةلواصورة،المهدهذ!أنويبداو

مز،وقةيةفخلىأوإنىعلىكف،الملايةالفخ!بةالا!إنيجانبالىوا

ومتجانسة.متنايقةأ،هيةزازخلرفهاانالوا.اقبالمراالخفاجيبموقع
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اصفرالوعاءسطحكان."wالمتمدالالوإنفات))31عليهاإطلق

اطدبهايحي!عرايضةحمرإءخطوعل!اوساطةحقوالىقسم.فلألح

.155)صورةمختلفةانألوافات،ةمتمددبأشكالالحقول.!زرمكتاسود

،الامواالنهرينبلادنصرجمدةعصرحضلرةشولمنوبالركم

قدإلئامبلاررحضدةأننجد،النيلوإديحتىنفوذهاوإستداد

.سنرىكمامحينةبخصائصقميزت

الشامبلادفيل2الاوالفديمالبرونزيالمصرنصرجمدةعصريو\.فق

6ممجدو91والطبفة،رحماذولوالطبقة.باللاخ1(الطبقةفيويتمثل

البرونزيوالمصر،باجلريت111والطبقةييسلن13-15الطبقكوإ

آلارا!tويخرهاالمواتعهذهفي!لثفوقد.(جبالا)،ببيبلوسالقديم

يلي.فيمالهانمرضهمة

:البناءهن

عنأ!وبفكرة،اللالخبمدينة1(الطبقةفيالمكتشف1المعبديمطينا

ممبدانقاضفوقشيدوقد،المصرهلىاخلالالثلامببلادالمعابدبناء

أوالا،ا،رضسويتبنلألهوقبل.مخططهنج!عنهوايختلف،16الطبقة

بالممبمديذكراناو/صك!.نخفضةمصطبةشكللتأ.خذقليلارفمتكم

.-مراتفمةاصطنلكيةمصطبةفوقشيدالذي،الوراكد1فيالابيض

قالكةالىمنها!ندخل،ارجدابهايحي!،باحةله،بسي!لمعبدtو

ومقاعدالقرإبينأو،الضحايالحرقموقدفيها،الثكلمستطيلة

وئمدل.تقريبامراعشكلعلىهوالذيالحرمخلفهايقح.(للجلوس

ذمؤ!والسقف.مقوفاكانأنهعلىالسميكةالقوايةالمبدجدرأن

فيمامثا.(16مخط!)ويخرهاالاشجلرأوأغصان،الخثبمن

الطبقةحماةنج!اكتشفنقدالبيوت1بناءيخصفيمماأماالممبدنجاءايخص

وتابه،منحنىاوالاأئرينصفواخرى،لائريمخططهابيوت،

والبيوت،حلفعصرالىتعودالتيوإ،كركميىنيالكتثفةالبيوتا
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بيبلوسني.الصصرهلاتعورءألىوألتي16الطبقةيسلنفيأمتثفة

الجدإرهلاعلىحجرةأليهاأضيفالشكلس!تطيلةبيوتعلىعثر

وسقفت،بالحجدةالبيوتبنيت.انتظامغررمنناكأوالطوالااني

بنيتقد،بيبلوسفيا.لبيوتجدارانالنظريلفتومما.بالخب

وأ،الانهلرضفافمنأو،الحقولمنجبت،منحوتةيخربحجرة

السمك.حرأشفشكلعلىمداميكنيوصفتالبحر1إحلصوامن

المصرخلالوأوروالور،كاءمدينج!الجدطنبناءباسلوبيذكرنااوهنا

10صانظر)اللاحق1 ) I % o

الاسكلانية:الاختام

وقد.الجرإرختمعلىالشامببددالناس1اعتلا،الحصرهذااوفي

مجدو،فيوخاصة،!لثيرةأثرايةأقعبموا،ا!دسرهمنالحدايدعلىعثر

بمدينةعثرحيث،النهراينبلادسكانقلدهمهذاونجما،وحماة،وجبيل

حكلىنمثرلمأنناالوإقعاوا،مختومةفخلرايةاوإنيأعلى،العرإقيةففر

عززماوي!لا.المكثفةالجرأرشجرةعلىطبمتهنجد،ختمعلىألان

المطمبسايص!%ادموامنمصنوعةكافتلمالاختاإمبأنالقائلالرإي

مثلا.كالخشب

عصراختامنقثىطريقةتشبهبطريقةا،ختام1علىالاشكدانقشت

رسمإسلوبواكان!حياالحفركاناذ.النهراينببلادنصر.جمدة

.O(6صورة)طبيحيةغيرانهاحيثمنمتثابهاالاشكال

بالاختميتعلقفيماأما،الجرارأختامبطبعاتيتملقفيماهذ!

يدلمما!،كثيرةقديمةأثريةوموإقعمدنفيعليهاعثرفق!ألاسطوانية

و!،الر،سسالمستوىعلىفق!ليس،الختماستممللانتشلرعلى

بقليلليسعددإلممتلكهحيث.أيضاالمامالمستوىعلىبل،الممابد

فهي:عولجتالتى1الموأضيعأما-الفلامححينواكالتجارالناسمن

الموضوعالوركاء1ع!صسفيكانكماالمعبدبقى:وحيواناتهالمعبد-أ
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أاستمملاذ،جكليدباسلوبوامن،ختمهصطحعلىالحرفيمثلهاللىي

،الحيوانجسمفبدا،المشهدحفرفي،إمروياو،المحدبالزرف

الوسكفيممبلاالمشهدويضم.الكراتمنمجموصةمنمؤلفواكانه

.(ب،571صورة)الااليفةاانكالحيوامنصفانجانبكلوعلى

المفترسة1ألحيوإفات1برصمالحرفي1يهتم،لم:!يفةالحيوأنات-ب

الحيوانكبرِ!صمإكتفىبل،ال!ابقالمصرفيفحلكماوالوحثية

لحظ!ة11تربتفرقينأ!و،مصطفينفمثلهم،والبقركالفنم11،اهلية

.(دب57مورة)النصونار

منانأ!إابممليقمننساءالفالبعلىوهي:عملمثممد-ب

الارشعلمىبجلنوهنالفىاواالقصبمنأشباءصنعأوالطين

.(هـو57صورة)

صناعةفنعلىجدبدالموضوع1.وهذ!:ورمزيةهئسميةرسوم-د

فقلى،للممبدإلااختامصنعفيالتزإمهمنالحرفيتحرروالحل،الااختامإ

الرسوموقوأم،وافكدهفنهعنبهايعبر،جدايدةاضيعموايبتكرجعله

!ز57صورة)ووردوليوإئروماْللةومتوأزيةمنكرةخطو!دالهندسية1

ابتدعوعندما،للختمالاقدموإالامثلالشكلهوالقرصىالختم

صنعألحصره!اني.استمما،7دهندرت21،اسطوا/نىالختمالفنانون

الطر،الدب،لغزالأ21مثل:حيوإنبجسممسطحةاختما1الحرفيون

كتميمةصاحبهاجسمْألىتملقالاختامهذهوكانت.والصقرالجدح

حيوأنية2أشكا،صورقدالفان1أننجد،فيهاندتقوعندما.إيضا

يصور!ها.التىبالحيوانكمحرفتهوعمقالفنيةمقدرتهعلىتدلبديمة

!لما،برأككلفيالتمالمااوأ،ختامهدهمنقطععدةاكثفتوقد

"الرؤوسسميناهاالميونمحبدمصطبةفيالصيرةالقطعمئكأكتفت

مستطيلةقطحةعلىيراتكزوعنقوعيوقجمجمةمنتتالفلافها"البشرية

أبرزقدالفنانأنوابما.البلألرحجرمنصنعتوقد.تقريباالكل
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أنلْيهشكلاومما.((الميونااأيضاسميت،غيرهامنأكثرالميون

يستمملهاالتىالعينخرزةاوالساهرةبالمينتذكرناءحرايةقوةلها

بلادنا.فيالاس

طفخك:صناعة

حماةفيأنواعهمنكانالفضرمنجديدنوعظهرالحصرهذ!اوخلال

تكونقد،العلاايةالثقوبمنصفوت(كتفهاعلىجرة:ولالطظ!ة1

.الوراكاءعضرمنعرفناهاالتيالزهورقدور،مطره،بدإئيقد2مو

بخطو!زوقتوإخرى،أحمرلونهاداائرايةبخطو.ز!وقتكبيرةجرة

صولاءوالزخدافاللونأصفرالطين.مستطيلاتتقطمهاثيائراية

.(58صورةأ

كعبها!الشكل1اجاصيةجرار:الممأ،))(الطمةأجل!يتوفي

دقيقة،أثلامالزخارت،جيدامثوي.بيجأوأخفرالطيز1،مطح

بالفضرالفخلرمنالنوعهن!ايحرفلد!،مش!أسنانإثارواكأنها

.(95صورة)الممشط

كانتكمامتقدمةالفخدصنلكةكانت:قأالطبقةالحمقسهلوفي

التالية:اعالانواظهرتو.قد.3الاقدمالطبقةفيعليه

اطلق،مسطحكمبفاتقدور،قصمك،جرإر،صحفيات-ا

!،ل!ن!ا،1(pe!س!ه!)اسمعلبها

.لماعمصقولبنىبرققالىطلاؤهانية2-2

يمحأنبعدكالزخارف،ظاهرمنهجزءيبقىبطلاءمطفيةآنية-3

مزخر!وكالْهالسطحيبدوالحالةهذهوفي.أخرىبألوانجزئيايفطىأو

ويسمفىمختلفآ!ألوإ)نناتوشماعيةهندسيةبأثكال

(ware!طأال)!كح
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ومختومهْ.ممشطةنية2-(

واتسمى:كبدةبفرشاةنفذتوزخدفألوأنفاتأنية-5

متموجةخطو!شكلعلىزخل!فهاواتظهر)!ه*!د!د!-ءل!ظلدول(

الخطوطث!ثيةمجموت،النقا!1شصفوف،متبلثداةإومت!صقة

جة.2متمرخطو،!ثقطمهامستقيمةخطوط،متجدرة

ما.بلونجزنيامطليةنية6-2

.(95ةعور)متنوعةقلرر-7

اقتملايةحياةاءهاوراانلوالا،مطهالتبلغالحضدهَهدهتكنلم

بثرملرسها،و/تجدة،وامنلكية،يدكايةدإعم!،ز!رإعةمنمزدهرة

ثAلاحدtتدإواينعلىتمودو!قديكونوألم،نهم،هوايتهمعنيكشفو!لم

النوعهذ!منالوثائقولاقدم.المنتجةالموإدوإسماءا؟لحابكبل

وا،الممبدالىتصلالتىبالمواديفات2تمرأو،فوي!.تررإوأسجلاتبهالْت

قعموونيد-31وآ(الطبقكالوركاءمدينةفياكثفت،منهتخرج

،الامبلادو!ب!.)؟ا(الوركاءمنالثمالإلىعقيروإتل،نصرجمدة2

لجنوبيةالكبرظواحبوبةعلر!دةقحىيمو،الفرياتلنهرإليمنىالضفةعلى

دوائرو!عليهاخطوطييةقمربمدهماو7391و7291ا!دئ!فتعامىاحيث

فالخطو!،)31(وكلماتاعدإدعلىتدلوهىوسنابليةفخلىطوعية

علىفتدل،ا(لسنابلواالاوعيةرسوماثأما،ادالاعداتمثلائروإلداوإ

كلمك.

لنابمكن،الحرفالىالصورةمنالكنلبةتطورالىالراجوع(ومن

النبلالكعلىوالسنابل،السوإئلمنملاةعلىيدلالايرايق(1ان،ألقول

.قامالاراعلىو؟لخطو!

بينالقويالتشابه،!يربسهولةيدرك،بلادناأثرنيوالباحث

عيلاموبلادنصروجمدةالور،كاءرقموبين،جهةمنوعلرودةحبوابةرقم
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بالصورللكتبةالايولىاالمحاوالاتتكمنالحالتنناكلتاففي.أخرىجهةمن

قواعدحسبمر!!دبةجملاتث!كللاالتى،والكلماتالارقاماعلىالد!الة

لفوأية.

أصحابها،عمرفةفيبطمع،الرقمهذهمثليكنشفحينالباحثوا

منهاليستخلص،ا،ثرية1التنقيبكنتاْلجالىفيلجأ.با،سمعليهمليدل

6Uإ!!شرإت Aiswiالناسأوالئكاسم.

منقص!ةحقبةوقناصوحبوبةعرودةجبلفيالانسانعاش

تكونقدولكنها.نجهلهالااسب!هجرهاثم.مق0033-00035الزمن

جماعككهجرةبشريةأو.الخ...والهزاتكالجفاتطبيميةاسبابا

المنعمةففقدت.مكانهمتستقروالم،منازلهمعنالسكاناجلتجديدة

التطورأنبوضوحلنايظهرهناومنق.م0033عامبمداهميتها

فرصةعلينافضلكت،توقفقدالئلاثاقعالمواشهدتهالذيالحضلري

ا(للاحقة.بالحقبوربطهقتبمه

السومرايين،ثلاررفياما،الفرإتحوضعلىأثمبلادفيهذا

علىيث!هدالممبدبناءتطورفان؟-6الطبقتانالوركل!مدينةنيوخاصة

تز/لفالتىالمناعرعلىجنىيةتضي!إتا/حداثمعألاايلوباستمرإطية

والزضرفوانقواش،للجلوانالخرأجيةواللمكمكالصطبةمئلالبناء

ية.لجلاطا

فياتطوراانلاح!ففنا(الطبقةاعصربمدأيالمصر1هذابعدأما

الا-تلاافإلى11ذلكمردفهل.سبقهعمايختلفالحياةااصمناجميع

عهليةدوجةالىوصلو!قداانفسهمال!كانلأنأماأألكانااجنسيةفي

.أالحياةسناحيجميعتطوايرمن،تمكنو!بجثالتقد.م11من

لإعتقا!دأالى1نميلوامننا،ا؟ناحتىالؤال1هنماعلىمقنعجوإبلا

،جديدةسكانيةعناصرالىا.تحتاجلاإلامممنإمةحياةتطورمرا.حلبأن

.الحياةروسائلفيتضيرعنهينتجفكريتقدمإ!لىتحتاجمابقدر

-10191-



ل!ابة،11يخصيخماام!،اواالمنقوالةالثابتةبا،ثارإيتملقفيماهلاأ

السرمرايخةفا.لكتابات،انقطاع1لرنتطورهالْ!،استرقدالخ!1فنجد

منالإولالنمفنيالسلالاتإفجرعصرفيخطتالتى1الأكديةومثالها

التاريخ.1فجركتاقيعنتطورتقد.م.قلث4الثااإالالف

بانهاالتاويخ11فجرحضارةليصفواإءالملمانطلق111الحقيقةهذهوصن

كقبمل.ْالمنهراين1بلادجنوبسكلنالومرييناالىنسبة.سومرابة

السومريين1علىنتمرت،الموضوعهذافيالجديدةالنظروجهكعرض

دهم.2وبلا

قدومهم(وزمن"السومريين"البابلية1لنصوص111ال!إيذكرشمباقدم

الخليجارا؟سحتىشمالابفدادمنالممتدة"االمنطقهةنيواستقرإرهم

الحاسمالرد1تمطيناالا،الاثريةااالمكتشفك1،ن،محروفيخر،صنوبا

لان،إلااصليينالبلاد،1سكانليواانهمأاالثابتاوا.اللزا211اهذاعلى

منفهمذالكاومع.سومريةليستسكنوهاإ،لتىالمدناا2ءأسمامحظم

نأجد!المحتملومن.م.ق0003عاإملمد/المزدهرةا(لحفارةبناة

.الحلماء4بمضرإيحسبالكتابةاواالخطاامبلثسيكو،نوا

الاكاديين1ألقابمنفهفنمرسوسيربلادبلاحرىوlرسومالاسمااأما1

سومرملكي111"وأكاديشوميريشا*"انفهمإلقبواإ.للىين،وغيرهم

كى-الومرية1للكلنةئرجمةفهىشويريالاكا!ديةاإ.همةأماا.وإكاد

شو!لناأثاا11)وروكم!ز،مرةلاولصتعملها11لملتى1،(را)-/جى-ان

!اينةحولالممتدةاضىإ،راعلىيطلقوكان2!.م.ق6ء(؟عامالىحوا"

.)4(بابلبلادوجنوبورسطعلىأطلقثم.بابلأواس!فينفر

أهمهاصشصارةمفرداتااللغلت1منكغيرهالس!ممراية11اطنة1تحوي

،تقدمماعلىواتأسيسا.نحهلهاولفكلفةمئإقلهااوإالاا!لاديةااطفة1من

خمنكما.!المسمديالفطمبلكواهميين1السومر1بأنلجزم11يمكنلا

.الملماءا1بحض
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"الائرإيةاطكتثفكاحجموازدياد،الآثاراعلماتقدموبمد،اليوماأما

نيالنظراعادةعلهـيناتحتم،جديدةممطياتظهرتفقد،ونوعاكما

المقوالة.1هذه

كانتجانبهاالى/فا،ا!لتاريخفجرحضارذاءلواحاملةالوركاء11ثحدلم

.الثم11بلاكفياصواقنابة2وحبوعار!وررة

لوثريةكلهاليستالسلالاتعصرفجرالى1تعودالتي1الكتابات

الجنوب1الى11الدطة1علىكيىمدينةلى11نسبة.كشثيةاوإأ!دلايةبل

.بفلمادمن

نجدها،السومري1الجنوببهاا؟متازا"لتيالحضاوايةااالخصائصاوا

ببلاهـوقناصحبوبة،عارودةمواقعنياتا.لةصاافضفاعلىنفسها

بلادفيجرتقدلفتهتداوينفيالا/والىإالاانانمحإولاتاناا،الثام

منا،نيمدولم،وإحدن2في،لنهرين11بينمابلاراو(جنوبى،إلثام

السومريون11ابل،الكتابة0أخترعواالذين1همالسومريين1بان،يقول

ا،كديبنواالسومريينتعايثىأنوبديهيا.معا(والكشيون)والا-لاديون

بمضهم.منوالتملم،بينهمفيمااونالتعا1فىضقد،جنبالىا1جنبا

.)5(يةأكدداتمفررمرلسوفي!نجديةمرسولاأتممريةالاكادللفة!نجدفيفكما

الاكدية/اللض!ةلتطوارالذهبىاالمصرالنامببلادإيبلانصوصوتمثل

صلابيخوابوكيىمديةنصوصنج!مفرداتمنونحرفهاكماالقديمة

المرحلةهذهالىتصلان"ايبلاللفةكانوما.مارينيقليلةنصوصومن

بميدةاطااشواقطعتقدتكنلملو،اوالصراتا،لنحوقوإعدفيالدقةمن

.التطور1من

اوالمارايبناوا،لكشيهنالسومرايببئن11نرإى،تقا!مماعلىوقأسيسا

فجرحضارةمبدعواهمالابليينواالفراتعلىا(ماريمدينةاالىنسبةإ)

القائلممالكأهممنهمالبابدليونواوالماريينلكيشيوق11اوا،التارايخ

.صنرىكماالثاموبلادأ/لنهرينبلادفيالقدِيمة
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لثالثاالمضل

!ونجرول!لىولمج!

وايبلاماري،كيش:ممالكنشوء

موأقعيْىالمكشفةا،لتا!يخفجرثاو2عنالسابقالفصل1فيتحدثنا

يكونإنفيالقويألااحتمالالىأشرناوا،الاماوإلنهراين9بلادكثرة

ايةوانهاإيةبداانحدد،وكنا.الحضارةا1ئلكمبدعىالا/!لاديوناواالومرلميون

أما.المكتوبهَالوثائقغيرمنالاثرية4المكتثفات1علىالااعتمادبا،إلعصر

الوثيقة11فيها9بما،ألاثريةأالمكتثفات1انمتمداننافا،الحصر11هذافي

ايته.ونهاايتهبد،1تحديدنيالتا!يخية

أثار،علىبةبمر(قالديا!ء/1منطقةفي*ث!يةالتنقيباتكئفتواقد

ظهوريولأثروحت11،ألاسطوانيةأايلاختاممنامجموسكلةنها،عظيمة

،االجديدةانفنيةبأساليبه،سبقهاللىي1المصر11عنمتميز،جديدعصر

الممل!كةعصربدايةوحتى،نمرجمدةعصرنهايةمنتطورهاتتبمناالتى

الكمماخلاالهقايمتالدي،1"االسلالاتفجرعصر"وصميناه،الا!لا!ية

منإودامت،إ)شاموإالنهرينابلاادوابم!اء2افةكافيانتثرت،كثيرة

لومريبئ11االالوكثبتفيأملوكهامحظموذكرم..ق0028-0235

وقسموه.م.ق0002عامنحوفيوبانجليونسومر،يونكتابد،وانه1الذي

مرورا،المريالقاجنوبمنانترتامدبئفيحكمت،متتاليةسلالإتالى

التنقيبات1إثبتتقدو.اتاالفراااسطإواأعلىماريحتى،الديالىبمنطقة

السلاالات1بحضأنكذلكأثبتتوا،الثبتاهكاأقسام1بمضصحةالاثريةاا

امنة.متزاانتكامتتاليةوردتالتى
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وتهيلا،ثار1منأليناانتهىماولكثرة،طويلاالحصر1هداكانولما

هى:عصورثلاثةإلىالمصرأاهذإالا،نكلوسكسونالباحثون1قسم،البحث

الثانى.والااول1،السلالاتفجرعصر(كللم!اDع!س.)حيأفه)!

جوفىلسرا1قبلعصر)محدإ"!مم!الفرنييناغد!ايطابقه.وإلثالث

وعند.(الاكادبةالمملكةمؤلسى"جونس"شروكينالملكلى11نسبة)

مح!!(.vo*)،لأيسليمعصر+الأشالاتحولا1عصر:الأ!ان

مح!ض*2(حمه!ا)فىللمةالثانس1لتحصا1وعه!ر)ث!-!مل!ط(

ie)الأ!لىااور!أسلاالةعصر+ van"*فلا!اru!.ذهتراسخت!!

الكتبنيعديدةفصولعناوينوتصدرت،،أذهاننافيالملصطل!حك

الترجمةادا.إعلاهد"ونتهكمااالمربيةلى11اوتراجمت،الحلمية1وإ.لمجلات

القبا؟طملوك"المصطلحعليهاأفضلأننىيخر،صحيحةالحربية

كلهتتثربينما،الكلالىتثح!قبيلةكلهتلأن،"القديمة

اواصفاأدقلا/لجديدالمنوانوا.فقطالحكامو01،الحكامطبقةالىاكلالة

ولا،المقدمةفيهذاالىاشرتوقد.لمنذاك2يائدا!لانالديا.قعللوا

.للتكرإدحاجة

سلطةنزلتإنمنذ،والأا!دديينالسومرايين1سلاالاتملوكصكمبدأ

علىاللا،تهذهتوزاعتواقد.إ(عتقاداهمحسبالسماءمنأالوك

..وما!ياوماإ،لخى،ور11،اوروك،كيى:التالية1ألزئي!يةااإلمدن

وتثن،البددا1علىالسلطةفيتتنافس،بينهافيماخلاأفعلىانتو!لا

بمضتركوقدلهد/فلا.11هذاتحقيقسبيلفي.بحضهاعلىاتالضرا1

،قا.م26القرنايةبداعندحكم)،كيشملكيسليممثلملوكها

توم-انااوإ(2(00-2(03)مينا-انتي1أ(2(09-00252لم)ا!رنألى

شاملااناوكو،ماري-لمجي،أيلأيلول،لجشملوك(TTY.-2؟..)

،(تقريباقا.م0025-006؟منالفترةفيحكموا)عاريملوكمن

أسمكهم.تحملموثقةثارل!2

2لىثاراها،فيبل،الممالك2هذهتا!يخنيالبحثليىغرضناأ!نوابما

نيبايج!أثاراهااصتمرإض1الىاوننتقل،إ(لسريحةاتإلاثارابهذهنكتفي
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اسةاوثرا،متثابهةلأنها.صوريةنج!التفصيلأمنهـبثسء،أقالحراا

كلها.دراستهاعنتضني،سو!يةمنهافيإمتشف

تاريخيةووثائق،كئيرةممالكبظهورتميزقدالمصرهذاأنذكرنا

جديدةفنيةاتجاهاتبظهورأيف!تميزوقد.أالوكبمضاعمالتحكى

الت!ايخ.اافجربحصرقليلةخيو!واتربطهاالفنفر+عمختلفشملت

القديمة،الاساليب1علىشالملنقلاب41حدثلقد:المم!ارةْ-أ

العام11/لهيكلإووالمخط!،الطصشى1اصولواقوإعد،اللبنشكلغير

وإصميناه،صغير!اللبنةحجمكانالتار!1فجرعصرففى.للممبد

،محدباوجهذاتبهرةلبنةصنتا؟نوا.(اللبنة1منلقطحة11ي11قدة)

بل،أصةومتراأبطةمترامستقيمةمدأميلثفيصفهاالمممادعلىيصعب

متمرجةخطو!مدكأنهاتبدواغاتفرالبنلالهابينتفصلمداميكنيصفها

ومتويةممهدةأرضفوقتقام،المحبد1انجدراكانتأناوبحد.شاقولية

معلنيةفيها.إوتادتوضع،الارصْبامحفورةأساسكفوقتبنىصارت

يتحققالطريقةاوبهذه.الحالاتبحضفيإنساناشكلعلىرأسهايكون

.(ب-061صورة)البناءوإإلارضبينالرب!

اصخاحىث!مطبدهمإءبناعلىالناستمود،التار،!فجزعصرفي

وحبوبةعارويدةنيكمامنمزلةحارةني(1،وبالوركاء"111/ننا"حيصثل

الدينيةالسلطةحرصتفقدا/لمصرهذانيأصا،قنا/ص-جنوبية!لبيرة

.سنرىكماشتىلاأساليبذلكنيا(تبمت.وا،محيطهعنإلممب!دعزلعلى

منالرقى1ل!ثمال11الى!أ،خفاجىتلفيالاثريةااالتقيباتكفت

جددتمحامدعدةعلى،خفاجىْمنلثراق11الى1،أسمرتلوفيبغدأد

1/لذي،سنالربلمحبدموجزص!بووسأكتفى،المصراهلااخلالامرارا

عصرمعابدبمخططشبيهمخططه.خفاجىفيالااوالىالطبقةالى1يمورر

الشكل،مستطيلمركزفيحرممنويتألف.(17صخط!ا)انتاطيخفجر

غرفةبه!اتحي!،الألفرابىالشماليالحرضاشأللفلعملاصقةصنصةفيه
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رر.يخ!تلف،قيلثر11الئمالمنأخرى1وغراف،الفربياالجنوب1مئالدهـج

وإخد،مدخلألاالهليى،صماء!لتلةكوتنج!الوراكال!عصرممايدعن

.مسورةباحةتتقدمه

التنقيباتكشفتفقدالثمالنياما،بالجنوبخفاجىفيمذ!

مخططاتعنتمامامختلفهخط!ذيممبدعلى،الخوايرةبتلالاثرية

مورتكات:إلااستاذلماهوقد.الانحتىعرفنا"هالتي11المطبد

er lleT-netnA6!1ا،غرييةالمحابدلمخططاتاثلمماامخططهلانحم!لد

أملمعمودإنبرو!اهمااوبينبارزانالجا،نبيانالجدارانفيهاالتىأاثعديمة

قبائلالىواننسبهالر!إق1ذيالمضر11المعبدانميهونحن.المباب1

افظر)بمدفيمااالكنحافيونقلده/واقد،والابليينوالمارايبنالكشيين

ا؟نوبما.منتظمغرشكلقاتأقدبممحيدفوقبنياللىي0(328ص4

الصغيرإالمحبدشصف،بمدتنثرلمالممبدهذافيإلتحراياتنتائج

.(18مخطط)اقالرلموأذي

زق!با.مانويحيط،لهتابمةأجنحةمنحولهماعلىالممبدينواف

لىجاانصعدإ،ثرقىقاقالز1اوص.الثرقيةواالشطلية1لجهتين11من

الذي11/لحرمالى1ابابانمبرومنه،اقالرواأ1الىأ1درجكأربعمنلفامزقصيرا

منضدةاقيمتإ،الحرم1الى1الداخل1يارألىواأ.11/لمذبحيتصره

وهو.م3ر051*د،05المصلىأبعك،م(*6الممبد،اأبحلا01النذور

لمددالالاابتسعالااديكا،خلوةو21زاويةأوبصومعةاشبه)أالمساحةبهذه

الكهنة.اوالمصلينمنقليل

جميعفيمجبتقليدادةالمبابيوبئبناء/اعلاةإ.وترميم،تجديد

ألى0بمودلذي11الممبدن11تين،لممق11بسهللخل2مداينةففى.العمور

1الطبقة t،جرىثم،،هائلحردلقدمرهةء،سبقفيماوذكرناه

ا"غات2للفر11وردمت،الجدرانأمنالمتصدعةاالمداميك1واهدمت،تنظيفه

جاهزة،(فقيةمستو/يةالكتلة1أصجتبحيثم3ارتفاعاحتىبينها

نحوما!لةلخاراجية11جدرانهاانتكاالتي،المصطبة1هذهفوق.للبنك
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المصطبة،الىيصعددرجالجنوببةا1الىيةالزاوعند.المحبدبنى،اخلالدا

موفدفيهاباحةعلىينفنحبابافيهطولاانياممشىالزإنربجدحيث

.الحرمتقدمبهوعلىينفتحبابالدماخل1ايمينوعلى.الضحاياطبخ

،لحرم11وخلف.الملوي1الطابقالىيقودخبىلرجبقاياائرالزااوأمام

مفلق.خر2حرم

متهدحة،كانتعليهاكشفالتيالمبادةاابيوتباناالتذك!المفيدومن

ومحمارايوفنانوقام،الحفاولحن،الااصلى1شكلهاتصورتحنربحيث

لهاطينيةمجسماتصنعأو،امالاختاعلىالمحابدبر،سمالحصور1تلك

مجمعلىعثرالسلميةمدينةفي.شكلهاعلىودلتنا،بمظمتهااشحرتنا

عليها.ينوفالذي1،الحرميليهااماميةقاعةمنيتالفلمبطينى

اللالخ.امنالممبدااهذاومنهاالثامبلادمحابديمثلوهو.(91مخطط)

زاهرةمملكةمقر،ماريمدينةالى1ننتقل،الحمقبسهللخل2من

.ذ!لرت!لماا،لقديمالنهراينبلادتاريخمداونوذ-درهم،عظامملودُحكمها

لمبتقدو.وكتاباتهم،اثاارهم2ءنبمضعلىالاثرية!االتنقيباتواكشفت

وخاصة،ائلالقباالكممماتاريخفيالااهمالدور،ايبلاوا!لشومثلهاماري

الممماريةالاطلالواإياالبقامنفيهاو.تكواينهاعصرهوالذي11المصراهذافي

بورمحاطةانتكاالمصرهذاففي.الراقيةعماهـكهافنونعلىيشهدما

لب!،بناءالداخلمنعليهاستند،الفرباحيةنامن.افيعدفاعي

عثتاوالربةاممبلاانت-لا-النينمراورمعأخرىمبانىفوقهشيدت

تصد.عنهدمتدأنهاتين،عليهالكفوبمد./الكهنةاكنماتجواره

ولبالحرفلهوالمرموزلهشكلأحدثمخططعلىا!لترفاأصكنوقد

ومنبر.مقالثدوافيهماباببينهماليىاوراينمتحاحرمينمنالممبديتألف

ألجيراية،اا-الكل!يةالحجارةمنأل!الاتفوقباللبنالجدرانإبنيت

الحربينمنالرقالى.سحريابراونزياسمارا!مثرثلاثةفيهاووضع

طذبائح،ممطبة،ا!دسلماء1حوضفيهاالفلتيةأرضةذاتباحة

الكهنة.أكنمامنهاالرقوالى،الدإييةالظقوستقامويخه!ا.ومنبح
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لأ61الأصَاصَ

ا-خؤ!ن!

لافؤةم

ب!جعصلأ

ع-سوق!

(لأ.لآ!!شَئغسهـشنشتلامَط!ص

.ماه،.ًءح!.ءلىصءم!

..!!..بج!01صِ!ء!َ!ً.

.:**)لمَخسمَكئهَئ!،*؟!ئلايء-.
-صس-ء.-س!..??سه

صَعِرٍلم+ء.ًها!،لس!ااعالبمصميعسع

!ص!ء!ءَ--!َا)/أًإ---

91رمممخص

102



أطلالببنبدجنللربممبدبينها،إخرىممابدمويبْ!ممان

الاحياء1منبعضعلى!لشفواقد.الحمرإءبامتلةالممر+"فةالزقورة

السكنية1البيوت1انتوكا.الفرببى1فها،طرني،المدينة)واس!فيالسكنية1

!في.تالفرعليهاتنفتحباحةمناالبيتويتألف،متث!اجمهمخططذات

مخط!مخططهيثبماالذي،لكثتارالربةممبدعلىكفالمدينة1وس!

مستطيلحرمه.إلاربعالجفرافيةالجهكنحوايا،ازواتتجه.الب!يوت

ومنبر.مقاعدوافيها(02مخطط)ت01الحجربهاتحي!باحةعلىينفتح

تتوالطهالذياوازا-نينىالربة1مبديجاورهالغربيةالشمالية1الجهة1من

اجهلألهاوازوقتوقد.الحجرإتبهااوتحيط،الحرم1عليهاينفتحباحة

اراتفا،عهبازلتيعمودالباحةس!،وفينصب.بايلحاربباحةالباأعلىالمطلة

الدلائل!الثر.ألكنحافيينااإصناممنكصنم.دينيةقيمةله.مار05

تملاليلانقاضهما11تحتوبقيت،عمداهدماقدالمحندينهن!ينإنلى11

بحد.فيماذاكراهاعلىاتىسناأ،الوكلبحض

علىعثتارممبديْىعثروقد،صريمد؟ينةتزاينالممابدمذهكانت

ايكو-1أال!كالتفاعلىازازا-نينىممبد،وفي،ماري-لمجياالكتمثال

اسمظهرهعلىنقثىالذي،نالى-أورالمطربهةوتمثال،كان-ثاما

بنواقدالملوك/هؤلاءيكونأننرجحونحن،ماريملكأيل-أيلول

،،6911عاممنذعليهالكشف11بدأالتىا،القصوروبجواوهاالمعابدتلك

حررتاوقد.ليمفىمريقصروغرافباحاتاتحتمستمراإليزاولا

ثلاثةافبهاظهر،(م0008)قلوهاماحةالمنقبينومعالولرفوش

علىا!خراضإنقافوقأحدالوابخيتلافها،بحضفوقمتوضحةقصور

السنين.إعثر/اتمدى

ايةبداعندثيدانهوكرجح،ا/لااحدثهوالالثلىمنا،ول1وا!صر

لقصر-11ويسىمْ..قالثالث1الاالفمنتصففيأ!ا،الأاكدي1الدور

الممابدابناءبهندسهشبيهةبنائههندسةلألان،احياناا!بد1

.121(مخطط)
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بمد،أصلهفيمرلم!1)كيرعبادةبيتالمكوفإالجزءيثوشط

المييزبمكنلاأنهاقعلو،ا11و.المركزيةباحتهاعلىالدينىأ1الطابعي!نلببل

في،يبدوقدألاثنينإبينالمفارقلان،دنيويو11دينىطابعذيهومابين

أ،بهرهوالناءهذان1أاالحقيقةوني.اضحاواجليغر،إالاحيانا!لثرأ

لمام41شكلهاوايواحى.م.قالثالثالالفامنتصفالىتحوإرالتى1الابنية1

تبنىماافكثيرا،ليمزمريقصرتحتوقوعهذلكإثتوقد،قمرانهبأ

االمحابد.فوقاوالمعابدإلقصورفوقالقصور

الىأحواضلحهاطولمربحةباحةوسطهني،عاكيالمحبادةبيتمخط!

،نذور9منضدة،فتمزلربفيهاكان.بالمحاطيبمزوقةانهاجدرام15

.والصغيرةالبهيرة1الفرفبهاتحي!.و/مذبح،المقدس11للماءحوض

بوجودتتهميز،م237ر5مستطيلةكبيرةقاعةالجنوبيط!فها!على

يسهل،ممىالبيت1بهذايحيط.قيالثرطر!انيالاقداساقدس
عظ!ةوكأنهويبو.ألاخرىألاأجنحةاوالىاليهاوا!خراوجالدخول1

.الجهاتجميحالىالطرقاتعنهاتتفرعاصلاتموا

محورعلىتمتدألابوابمنسللة2واالممماريتينالكتلتينبين

الجنوبية1أويةالألزاحتى(1)للكتلةأالغربيةالمإلية1الزا!اية1مناحدوإ

وقدا!ايةالزاهذهيحتلالذيجملهاؤأأ!دبراها0(2)ل!لكتلةلراقية11

عمودبقاالاحوىثقبرسطهافي01بالبلا!مرصوافةمصطبةفوققاام

بجميع(2ا)الباحة1تتصلاالبابإهذاعبر.لبنكأرزمنجميلخثبي

لمالتى0ا(3ا)الاعمدة1قالكةظهرت،منهالرق11والى.القصر11أجنحة

عنمرانهل!او!لأتبدوبل،.وظيفتهانمرتلالذا.عليهاأالكشف1ينته

االراقية.المم!ةافنفيجديدسلاي

قصرهىالمعماريةأ،لكط!ةهذهأن،الموجزالوصفأ1هذامنيتلل

يبقى،كدلكالامرإكانازاوا.فقطممبداأواقصرأليتإيممبد-

المصر.هذامنالمحر!أفالوحيدالقصرهو،كينىملكمي!ليمقصر

شالى:جنا!حينمنيتألف.اداويااومقرابرأسرتهللملكمكنا!لانوقد
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الى،المابالجناحقويلوريحي!.بهملحقوجنوبى،الاقدموهو

عليهكان!لماتماما،لقصر111اتوحجراالسورلينبسي!مثىوايفصل

!لثرة،الاثنينإ،بينارقالفاو)ا.أنفاوصفناهالذي1،المبادةابيتفيالحال

بوايةعبرندظهالذي1،كيثىقصرفيواندرتهاماويبيتفياب،1،بوا

بها،وتحي!،جناحكلباحةتتول!.انبارزابراجانبها.ايحي!وحيدة

الاربع.اإجهاتهامن1الحجرات

فيالتطورعلىيدلمااولفافه،شىءعلىلقصور2ا1بناءدلوان

إصبح،عبادةوبيت،اداريا/مركزاالممبدكانانفبحد.الادارةفنون

جازبهألى1واقام،وصدانته!لهنتهصلاحياتاوحدثت،فق!للبادة

وحاشيتهو،سرتهالملكوى1الذي1ا.لقصراهو،الا!الايةلسلطةمقر

المدانية.واالديني!ةالسلطتينبينالفصلفيتم

الفنونبحثالىننتقل،الممارة1لفنلموجز11الحرض1هلماو!د

.خرىالا

نثطتكما،وازاداهرتالفنيةالحركةنشطت:ا!فئون-ب

عنمختلفة،جديدةفنيةاتجاهاتاوظهرتالممرأفية1كة2"بحروازلححرت

عليهاواسنحكم.والمواضيعالااسلوباحيثمنا،ال!ابقةالاكباهك

.لاف!ارخلالمن

بمدبنةإالمكتثفةالصيد11اسلةعلىفناتمر:*حكعلىالئقش-ا

التارلميخفجرعمرفينوعهامنالواحيدةا4!لانتاو(7؟صورة)،اء؟لوركا

طيها.المرسومة1الموإضيعو:تمدررتعددها(زإدفقدالمصراهدانج!اما

اعئزرايراكديحاكمصورةعليهانثىمسلةعلىعثرلجشهدينةففى

بجوإرهدبراسعلىاليسرىبيدهويقبض،شمرهيممب،مثبكا

مربتوقد*السومريجرسو-نينالربرمزهما،خر2دبواس

متحفألىوبيمت،المتحدةالولاياتإلىالعرإقمنخرى2هلات

وأمتقابلينايقفانوامرأةحاكمصورةعليهارايمبنيويوركبوليتانمتور

،6.021-



فجرعصرتاثيرالمسلاتهذهتمكى.ابابه!ةمأوامحبدأساممنفرررين

اصر:العناوتبرفىالمشبكيإثونمثلالاثخا!صابعضلباسفيالتار!

اما.الكتابة4والرإس0والباس،إنلعلىقالثوبمثلالمبتكرة1ا.لجديدذ

عنمتميزةفكافت,j%هلاااواس!نجماظهرتالشا،الاخرىاللوحات1

فيمتطيلإومريعشكلها.وإ،لمي،ضوعالكلحيثمنسابقتها

اونمي!،،القصرإوالمنبدجداولى11بواسلطتهتثت،ثقبواسطه

هو،صطحهاعلىصورالديالرائيي،1المو،ضوعواالننىية1باثوحات

حقولثلاثةعلىوذعتثاهدثدئةْمنيتأالفالديالرابمجلى

مقمدعلى(كحناوحاكم)رجليصسالملو.ياإي!لاروليالحتلففي

ماصكلايصك.احوالهملخدم111،رايتوزاع.ااايضاالسةجاإمرأةودقابله

الضلبنفيإما.إليسرىفينب!!ويكصنأ،اليمينفيبقدحوإلرجلالمرإة

وا،الهدايا1ايجلبونالدين1،إعإلااتباأكبمواننثاهدإلثالثالموالثانى19

.11(صورة)افيةدياإلحابايقدموناك،ا.لمو!سيقيةالاالاتاعلىفوانيمز

الحقبةنياننجد1اللوحات11هدهعالىالنقشفنتطورئتبمناوإذا

0235..ءمنالممتدةإ/لمصرهلامنألااخيرةاالزمنية - Tقد.مق

،الربأمامالمقدساالم!سكبمثلجديدة،ينيةا(ضيعمواعليهارسمت

الموضوعواوإلقرإبينالضحايالتقديمإ!لعبدتدخلادتيادحكامموإكب

توثيقهو،الضبةهلىهالوحاتعلىالفنلنعورهاللىي1،الجديد*هم

لجثىصلكننثى-أ!رفهكاالتاريمخىإائقىلوثا11أزلموضوعي11،ماحدث

2عوره(.مق09(0252-2) tبهالينقلاسهراعلىقفةايحمللفنا!ن

عائلتهمعايحتفل،اءالبنامنأ(،نتهاء1وبعد،الممبد1لبناءللافىمة11البناءمواد

1(المتل!نصب)أالمجموهكةهدهفيإ،الوحاتاهمإهـمن.الحمل1بانجلز

احداثالفنان،اعلبهرمملأاللىي،(03(2-07،2ا)تم"فالجثىطك

الر،مليالحجرعنإ.لنصب.!62مورةا)أوماعديةمعتوامأاناا1كة2معر

الوجوهأحدعلىمار.ااكتهوسمامار33وعرضهمالصر8ارتفاعه

علىيدوسون،و(فئوسبالرماحالسلحينجنودهإمامصاثراالملك1نرى

الملكفيهخر2مثهد،إلمثهدإهلادتحت.!إ"عتزإربفخرالا/عدياءا

اهد/صوتحت.وإ،لفؤوسبالرصاحا.لمسلحينالشاة'نجوداما/مبمرنجته

ت،ي!2/ح!
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ويدفنونهم،قتلاهملجثىجنواديجمعفيهأخرأمئ!هدانجد،المهدين

لوجه،اوعيلى.شحوللوطماماالاعداءجثثيتراكونبينماا،دينيةبطقوس

أسير1راسبهيضربس2دبواليمنىوبيدهجراسو-نينالرب1الااخر

وتضم،ليسرى11بيدهعليهايقبضالتيا1،الشبكةمناشحْروج1يحاوال

.إلاعداءرىأس

!لم،قبالعر/1اثرايةموأقعفياكتثفت1ذكرتهاالتى1اللؤاحاتهذه

من.بم!ىعليهاعثركر(1ا،1اللهم.السوريالقطرفيمثلهايكتثف

الكلسىالحجرمن،نذريةلوحةصنالحليااليمنى1اويةالزا1الكسرهذه

الجالسةة11ا/لمرسوىمنهيبقلمالذي؟الثرابمجلسعليهاصور

وتحتها.الخادم1و(مامها،نباتغصناليسرىوبا،ال!س1اليمنىوبيدها

،عثتارمحبدمنالكرة1هذهكانت.خاثحيناساارأالثانى0الحقلفي

القصر.المحبدفيعليهاعثرأوقدالجيري0احجرأمنفهى11،خرىالكسرأما

مربماتتمةالىسطحهاقسملوحة/منانت!لاالكر1اهذهوأنيدو

مربع،بكلنافرأطار1يحي!.(بعضهافوقصفوتثلاثةعلىموزعة

مستقلةاسطورية1فاهدتحوىالتى،المربعاتبينعرايض!طموايفصل

شمره،لحيانىعاريشخصالااولالمثهدفي.(63صورةا)بحضهاعن

اواينتح!بان،انانا1اوجهو/جههماثورينيديهبكلتايمسك.مضفور

ينبالد1بوجهنسرالثانيالمشهدوفي.الخلفيتين"االقا"لمتينعلى

علىنرأهاكمااتقان1وبدقةالمثاهدصورت.جبليتينبحنزتينأظافره

..مق.ءToo-23.الحقبةإلىتحودوهي.ألاسطوأنيةامالا.ختا

الفيفاءلوحاتمنكر،مارىفيالجميلةالاخرىا11!وحكومن

المئقف.1والحجرالاحمرالكل!ى2لحجر11ووالحاجالصدفقطعمنمر!دبة

نمر،فهامننوعةاهدمثاصووت،المخطفة1انهاالو(1أوبوساطةالقطعبهده

اللوحاتاهذهمننذ!لر.بالحرإقأورمدينةعليهافيعثرمماْطةلوحاتمن

دجن،للربلمتيق11المحبدمنالااخرىااوا،شمثىالربمعبدمنو/احدة

الاوإصا،1!وحةاعلى.متممةومإهدهماثواهتاقاللوحتانكلتا

ينظربينما،سميناكبثايضحونكاهنيننثاهد.(؟6صورة2)
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إهلعادةعلىجرابا،ممذقةثياباالكهنةيرتدي.خرون2ثلائةاليهما

2اخرنوعمندينياموضوعااثاهدالثانية1اللوحةولكلى.المصراهذا

،اْلملو"يالحقلفياحقولثلا.ثةالىاإطواحةاسطحقم.165(صورة)

يحملبنضهم.علل!لحبتذ،1صحيفةمنيتقلمونالكهنةمنموكب

في،امتشفةالقطعا0عن)الا/صلطبقهى،أبلر(يقاأ"رقصحاتأوكواوسا

رتلان،انيالثاالحقلفي.متبدايقفإلاخروالبحضاماننفى

قصمةبكمبتمسكمنهنو(ا؟حدة.المصرزيفي.،لنا(ء11منمتقابلان

!لن11،خرياتالنساءأنالمراجحومن،الاعلىالحقل.بْىالتىا!قصةمطابقة

بجلدامرأتلناتفطيهكرسىأوسر،يرالرتلينبين.متنوعةإوإشيحملن

ايضا.أالجلد11منهىلتى11اصالاثخااملابىبإعذاقشبيهةق12بايكلذمحذق

الناءبثيابشبيهةثياباتراتدياننهما4لا،خلامثانالمرإت!نليت

ومع.وإضحةغيرالثالثالحقلنياثهداوالمثهدوأ.الااخريات

جالةو؟خرىاقفةوإاحدة!إ.الن!اءمنأزواجبضعةعلىنتعرتذلك

.الصواتغزلفييثتراكن

الحجريةاشإ،واشخرافةفيبرككونمحلمونانو/كامارياهل1أنيبدو

الحجرمنجرةعلى،ذكرهالملرعثتارممبدفيعثرفقدالنلىلىية

تمثالمنالقرببا،(تيت2لش،)الطريا!سىلحجر11و11،ا/لصابونى

علىملتويتينبحيتنكتفهازاينوتد.الجميلا!لثهيراايلىا-ابثى1

شمثىممبدفيإما0(66صورة)الجرةحولان3طتفاو،بمضهما

محمورةضفيرةالكبيرةالكلرةعلى.النوعنفسعنكسراتلنفواجدت

خطينبيننافرمتعرجخطمنمنهماواحدكليتالف،اطا!ينبين

رجلالميسارالىوا،نخلةجدعالضف!ة1هدهفوق.نافرينمتوازيين

حليق،شجيرةالىيديهيمد،مخططامئزرايرتدي،ركبتيهعلىيجثو

قبالهو،ا.لاخرالجا.نب.وعلىالمبادتماْليل!لففكيرأنفه،الرلمأس

الكسرةوعلى.منحنيةطوايلدةقر،ونذاتعنزاتثلاث،الرجل2هلى"ا

.l(7صورة)اقهااا!رامنلتأ!للشجرةأغصانعلىتثباعنزةالثفية

عضرهىالتى،الضيرةالنظركلِفت،فيةافىاخرالعنامر1بينومن
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56رقما!ورة

y N c



66ر!ما!رة

16v



76رممالص!ورة

217



76رقمصورة

218



إلىيدفمناماوهذا.أ!نهرينبلادمناوليت،الشامبلادمنفىخرفي

بفنمتاثر!،خاصا-لوباتزاكانتالفنيةماريمدرعةبان،القول

فجرع!راوإلطمنالاوإنيكرلمأنالىأشيروأخير!،النهرينبلاد

..مق0025-0107؟ألسلا،ت

*ختامعلى؟لنقش-2

وفي.جدايدةبمواضيعزوقتلتى11،الاختامعلىالنقشفنتطور

النباتيةواوالحيو(أنيةالهندليةلزخاراف11اصبحت،المصرهذاصطلع

،الثياببزركةشيهةزركثةالىاشكالهاتحولتعنلأما،صميزةغ!

الحرفيصورذلكوبمد(681صورة)ابرواكاراسم2عليهافأطيلق

متقاطعة.-البةمتصااوابمةمتتا،انيةاالحيواو11،البثريةالاثكالأ

افاتللحيواوقتلها/لاليفةأناتللحيواانالاانساايةحماموصْوعصيطروقد

المصىأهذاوفي.اب68صورة)الموأضيعمنغيرهعلى،المفترمة

عادذعلىوجريا.القدسالثورواالانانبينايجمعجديدشكلابتكر

النذرلة.اللوحاتعلى،أبالثرامجالىتصويرفي،المصرهؤافنانى

الموضوعحيثمنأهذا.ا/يضاالاختام1علىالمجالىهذهنقثتفقد

علىمنتصبة،الحيو،الأنيةالاشكالفكانت،الاسلوبجثمنأما

حركاتتقدم.وكأنهانبدولحيث،الاماميتيناو11،الخلفيتينالقائمتين

اهتموقد.اناأج!ابمضهاصعالبتتصا،نحيلةاج!مها.لاياضية

صورذ)الواحداقهدفيم!اوبةاشكالهإطوالاتكونانبْاالفنان1

.(د،ب68

أصجت،035؟-0025الحصرهذامنالاضرةالحقبةوخلال

نانرىوهكذ!.وطبيميةدمينةقويةوالحيوا،ناتألاناناجام1

المتداخلةالدوإئراواالسمكحراثفشكلعلىليستاالاسد1لدة

منحنية،اوشحاعيةخطو!شكلعلىبل،السابقننيكانتكما

ادارتلانهاتامةاهافنراالحيواناتوجوهاما.والكتفينالرقبةتفطى

.!وهـ،68صورد)انبالجانحوبراصها
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كلني،مر/بماتالىالنذريةاللوحةسطحقسمقدالفنانايناواكما!أ

الىالموضوعقسمقدهنانجده،(63صورة)أصخامثهدمنها

المويألبطل1ومهاجمة،لمالكزاسدين1اواسد/1اسافترإ:مثلمثاهد

اللوحاتعلىالفنان1إضاتوكما.عديلهمعالثورا.لاانسانوتمافق،لهم

احبه،صاأسمالختمالى1اتإضا،التالايخيالخطيإ!نصالننطيةا

وعمقاسرتجاقدالفنا!انبأنذ!لرانننئروالا.لربة11إواالرب!إسم

الطبح.1عندبدزةتظهرحتى،الختمسطحفياشكاله

هذ!تملأليلتميزالتى1الصفاتهىكثيرة:المحسمهئحت-2

الجمتقليداتقئقدا،لنحات0أناومنها.السابقةالمصور1عنالمصر

والكهنة،لحكام11إودعها،شخصيةلاثريةاثيلتمافنحت،بشراي11

واقد.فيهاالدائموجوررهملتمثل،الممابدفيإاليهمينتبوصن

النهرينبلادمعابدمنكثرفياكئفتلاانها((المبادتملاليلإ"اهااسمبنا

فيوماريخويرةتل،بالحراقاسمرأ1وتلخفا/جىفيألاخصاوعلى

سوريه.

.تماثيل.!م04ممظمهاارثفا.عيتجاوزلا،صفيرةالتملاليل

مكا.نةانتابالمذي1التغير1ع!لىيدلمما،Duiاثيلتماافأضحاالرجالل

للراجال.التا!يخ1فجرفنوننيالية؟وعابا!زةمكانةاحتلتالتي1،أةالمرا1

علىضفائرهتتدلى،طويلوشحر،متجحدةطويلةمستطيلةلحية

ثلميفصلهاالتياللحية1جانبىوعلىالظهـص(1وفوق،لرأس11انبيجا

المرإتبصق؟وهماسالراحليقى!جالتماثيلنجدأحياناوا.عنهاوأضح

السفليةالاطرأ،فيسترممذقاامئزراالرج!يرتدي.طبقتهمفيا/لاارنى

عاريا(الجسمصنالاعيلىء!النصفيبقىبينمهالرا!لبتينحتىالخصر1من

الصدر.علىإليدانتتابك.الخمرالىالمئزرعريضمحز،1ثد

.التمثالحجرللوناللفايراللو/نذيالحجرو111،الصدتمنالعينان

حيثمنهذا.القرمنالفنا.نجعلهما11!بؤبؤعنالجفنينوالتمييز

التمثالجسمحررقدالنحاتفانألاسلوبحيثمنأساا،؟لكل

الجسماظهاراغضاءنييساعدهالذي1/بالقدر،الحجرايةالكتللة1من
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توازنعلىوإلحفا!،أ.سوالراوالاقينالدرأعينمئلالخارجية1

كبيرةقطمالحجرية21الكتلةمنأبمد،الغرضاهناولتحقيق.التمثال

فيالحفرفنقلدقدأيكونوبهذأ.حلاةايازاواشكلعلىفراغاتهابقيت

هذافالن،الحاْلوبطبيمة.المحاصرة،الممدنيةا.لااشكالأوأ،الخشب

ويمكننا.المصرهذاخلالالفنونمجالاتمئكغيرهتطورقدالفن

بايجافىنحرضان،لهااالتركةائصالخصاعرفنااانااوابحد،الان،ا

يْاكتثفتوقد،انض!هذاتمثللانها،وماريا،لخويرةتللتماثيل

.سو!يا%

،الراواقذيالمصف!المبدااعلىالك!ثفواثناء،عام"11663في

ملأتالتيإ"لردشاتفي،تمألمئيلكسرعلى2و2واالغرات11فيعثر

وهـميها،تحطيمهاسبقتماثيلمن!لانتانهاتبين،وقد.الحجرات

عددهافبلغواترميمهاجممهاأمكنلذا.المبدتهدمعندصا،الانقااضبين

تمثالمنالسفيلى1والصنفتمثالمنالحلؤيوالنصف،تاعانالارُتمثا

71انىوالثا،صم(2ا!لبرهاأطوليبلغ.متاوايةغيراطواالها/.أخر

.(96صورة).صم.(35)منانتكاانهاافيبدوالكسرأما.سم

،(الزجاجىا،والثممى1الحجرا)الباتر1حجرمنالتماليل1نحتت

علىهىالتى،بالمراقاصمر1تلتطثيلكعيوان،مطممةعيونهاتكنولم

..مق00/26-0027،الزمنيةالحقةألى-للهاوتحودمنهاأقدميدوما

ثابر..مق0523-00261!نالممتدةالحقبة1وخلالالزمن11صاوراومع

تماييلايميزماواهم.للممبدتماثيلهمنلرعلىالخ0100و.الألحكا(ما.لكهة

علىالتمثالصاحباسمكتابة،السابقةالحقبةتماثيلعنالحقبةهده

نأنج!يهتملمالنحات11فان،اخراىجهةاومنجهةمنهلاا.!االكتف

تكونأناواا،حادةزاويةشكلعلىولالجمالحضد.بينغا،لفر،1يكون

،إ،ينسانبملامحاهتم1بل،ادةحازاويةشكلعلىاالعلويالطرف1ثنية

لكالة11منتمثاله/يحرراولم.طبييةشبهو11طبيمية/تكونانوحاول

النظرإممنااذاوا.اللئزروطرفإ"لقلثدةبينقطمةتركبل،الحجرية

كبيركانالوجنتان،سمانااثخاصا1تمثلقداْنهانجد،اثيلالتماهذهفي
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وجومهم.المريضة1الابتسامةتف!قو"لا،غليظةالراقبة،منتفختان

.كالنادةحفاة،!ئعبدخثواعواقفةبقفون

الورعينالمبادتمياثميلعلىعثر،صابدها!في،عريمدينة!!

تلفيإبومحبد!لمجمواعة،الاتقانمناحدةوالجةعلىليسو!لدين9

فنبةمدرسةاجنتامنايكوانوالاقدلذا.إلخويرةتلمحمو!كةاوا،1اسر

عملورشاتهناكانت!لاانه1لمحتقد2وا.احدوافنانصنععناو،احدةوا

غالبا.فابهةتقرايباكلهافهى،اغبينللراتبيحهابثرايةتماثيلتئتج

،حزامالخصرالىتدهمئزرأيرتدون،حفاة،فاواقوالرجالايكو"نما

الساتةوجاأقفاتواألنساء1مثللت.عارالجسممنالملوايلثصف11

الاايمنالكتفويرك،الجسميلف،ضا2فففاطوأيلاثوبا"ايراتدكحفاة

في،وايزيد.عليهنالناعمةوابصةالسحر0وجهواهننيوانرى،عارالا

،المامألانتاجهذأانبجاالىوا.فوقهاوالعباءة،أالقلنوةواقواهن

اولوأوحا،معينينلاشخاصتماثيلاصنعواقداتينالنحاإنافا،شكبلا

تمثاللثابهلامارى-لمجىلملك11الفتمثا.تمامالهممثابهةتكونان

يتتابهان،ناروم-وادينا،نيالطحانينالاوتمثا،شماكان-أكوالملك

،نا،رشم-ادىوتمتالاللي-الموظف1تمثاليثبهونلاوكلهم،أيضا

للجمالالفنانتذوفتعنويحبران،بماريعتارممبدثْبكاناالللىرت

وقد.711-07صورة)واتقانبدقةالااناناجسمتقليدنيوحبه

يبررانالمطحمةوالميوتالثيابزركةخلالومن،انالفناحاول

الهائمةالمتقبليةالنظرةالتبهـعنحاولكما،الشخصينهذينوقار

الملكتمثالأن7210صورة)شمكان-أتورالملكتمثالفيوالورعة

السلسلةهذهافي،التارايحْحتمنتمثالأخرهوالذي،ماري-لمجي

ترك،ممذقبتوبالتفوقد،السابقةالثلاثةالتماثيلأمنأصفر

فقد،اصباد10نماتيللممظموخلافا.731صورة)عارياا،لم!تكنفه

.البارزةالعرضفائرفوق،الرأسخلفعقدهبحصابأصهراكصب

بتمثيلاعتنى،ماريبمدينةالرجالتمثيل!الفناناعتنىوكمما

ذلكعنويذ.تمثالهاعلىمنهنواحدةاسمذكراندونمنلنساء
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بالنفسوالثقةوالرشاقةبلاناقةيتميزالذيأورنانشيالمفيةتمثال

وترتدي،مزوقةأريكةاووسادةعلىتجلسوهى.(Vtصورة).

نيني-محبدفيوجدقدتمثالهاأنوبماا.الر)اقصككالمفنيكسوإلا

والمادية.الدينيةالحفلاتتحىكالتبانهانفترضأنيمكنلذا،زازا

التاليةالجملةفيوردكما،ايل-ايبلولماريملكللممبدنذرهاوقد

كبيرة،أورنلألث!ى،ماريملك،ايل-ابلول":الكتف1علىالمسطرة

الىالاشارةمنلابدالختام1وني."ز.أزا-لنينىتمثالهانذر،المفنيك

ومن.مغنيةوليستمفنىاورنانىانيمتقدون،الباحثينبمضان

ممذقا،ثوباترتديفاخرمقمدعلىجالسةامرأةتمث!النساءتماليلبيز،

75(.)صورةرأسهافوق،ممذقاخمازأالاصحاعلىأووعباءة،وقلنسوة

رجلاتمثل،زوجيةتملأنيلنحت،الفنيةالمصرهذاخصالصومن

ثمثالعلىبم!يعشتارممبدفيعثروقد.عاشقيناوكزوجينأةاعراوا

وحرإرةبثوقمتمالقين،جالسينالزوجيننرىفيه،النوعهذامن

.(76صورة)

منتملأليلصنعوابل،،الحجرمنتماليلبصنعالفنلألونيكتفلم

هيالنهرينبلادفيإلحجريةالتماليلنرىحينوني.أيصاالبرونزمادة

تملأليلستعلىعثرفقد،الشامبلادفيتماماالحكصنجد،الفالبة

الباقية1والثلاثةلارب!ثلاثةمنها،العمقسهلفيالجديدةبتلبرونزية

يرتدي.سم14ر6-26ر5بينماتترإوح،متفاوتةاطوالها.لربك

شعرخصل،كبرةالانفواالحيون10فقطعريضاوحزاماضذةالاله

علىماالةيتنكبكمانأنهيبدو،وغليططويلالمنق،دقيقةالذقن

ممدنيةقطحةفوقالربيقف.اليسرىبيدهاخرىويمسك،ا،يمنكتفه

التملأليل-تختلفلا.التمثالتحمل،أخرىبقطمةتدقكلألت،وتدية

مثلتوقد.والمحصوبالمضفورالطويلبالشمرالاالرجاليةعنإلانثوية

.(يا7مورة)ا.يضاعاريةالربة

كلألتالتىالثي!أما،ألاحزمةبوساطةالخصرالىتشدالمأزركانت

-9؟2-



7(رقمالصورة

03؟



57رقمالصورة

231



67رقمالصورة

232



أ!ا

ول!سي!

77رممالصوره

233



عاديةبرونزيةمثابكبوساطةببمفهاشبكتفقد،باكملهالجسمتستر

تلفيالمشابكهذهمثلوجدتوقد.(78صورة)ممكلوفكعبذات

7صورة)ومارييرةخو Aية.الاثرقعالموامنوغيرها(ب،ب

ا،نيةانواعوكا"لت.الصناعتمنكفىهـها،إلفخارصناعةازدهرت

مصر.الىإلاخصوعلى،الخارجالىبعضهاصدروقد،عديدةوأشكالها

نجدللىا،واسمةابتكاراتفيهاليى،تقليديةقديمهالفخارصناعثة

الكعبذاتالقصمك2بلأشاجأيخ!االمصر1هذافياستمرقدالفاخوري

والقوارير،الوعاءفوهةفوقالمرتفمةالعروةذاتوالاباريق،المحدب

لئاعالتى،المبتكرغ0الجديدةا"لاشكالواالانواعومن.الكيسيثهالتى

وامحدبكمبذاتوصحفيكقصمك:كلهاالثامبلادنج!استممالها

اباريق،(ب،!17صورة)الداخلنحوقليلاسثيةوحواف،مستو

،ب97صورة)كمثحبتستممل،ميزابيةفوهةذات،الكلأجاصية

الخطو!عليهمافيغلبالزخارفأما.مدبباومسطحكعبها،(د

.(وهـ،97صورة)البنيو11الاحمراللونذاتالمتموجةا.اوالمستقيمة

هذانج!ابتكرقدالسراجانالى،ا؟نحتىفرةالمتوالدلائلكافةوتشر

شفتها،مسطحدائريكمبهاقصمةأو،صحناأيةالدافيوكانا.المصر

.(!،ز97صورذ)الخارجنحومتدلية

موقعالىنسبة،الكركاخربةفخار،المميزالمصرهذافخارومن

حيث.طبريةلبح!ةالفربيةالجنوبيةالزاويةقرباقعالي،الكركخربة

فخارأسميناهالفخارمنجديدنوع،مرةلمولااسل8(91عامفياكتثف

لونها.وسميكةثقيلةالآنيةنكونماوغالبا،باليدمصخوع،إلكركخربة

الاناء1يطلىالاحيانبمضوفي.مصقوللماعاصودأو،غامقبنى،أحمر

بالحكى.او،الاحمرباللونالخارجومن،ا،سودباللونالداخلإمن

هداأنا،ثاريونبمضيظن.نانرةهندسيةفهي،الزخارتوجدتوان

اغريقى.املمنيظنهوا،خر،أناضولياصلالفخار.منمنالنوع

موضعالنوعهذاتأريخلايزالكما.حسمدونالمثكلةلاتز"الوهكذا

3III1)الطبقةنهايةعندالنوعهذاظهريتأجارفيا.جدل a = I)،يإ
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الطبقةالممقسهلوفي..0022-005؟أو0023-0026الحقبةفي

ائيلتويؤرخهولالطبقةحماةوفي.مق0026-101.ئ

-006rالضبةفياولبرإيتيؤرخهببنما،.مق0003-0025

المقبولوإتار!.(يهـ،76صورة)بفلسطينظهرأينما.مق؟2..

.018صورة).م.الجديدةالبحوثنتالجحسبلدينا

الشم،ببلادخر2نوعانتثر،الفخلرمنالانواعهذهجانبالى

رنينلها،قاصية،صلدة،رقيقةإ؟نية،ن،(المعدنىالفخار)نسميه

احمرلونهومدلوكمصقولسطحها،مدببكعبها.المعلانرنينشل

.الماع

مملكةبأثارخاصفصلالىملحةلحاجة11اجدالفصلهذاختامونجما

0Itoحواليالعصرهذاصصالايخرالثلثفيازدهرتالتيايبلا

..مق0235-

""،
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ايبلامفنكة

الفربيالجنوبالى1يقعالذي1،مردرختلهيايبلامدينة

حوالي7ساقببلدةمنالجنوب1والى،كم55حوالىحلبمدينةمن

(؟2مخطط)هكتار56مساحتهاتبلخ.مسورةكبيرةمدينةوكان،كم

الشرقيالشمالنيواحد:أبوابأربعةالها.تقريبامنحرتشبهوشكلها

بْ!رابعيقابلهالغربىالمالفيوثالث.الفربىالجنوبنيثانىيقابله

.اقيالثر1الجنوب

الاثريةاتعلمواu،الموقعأهميةالىويثير،للنظرملفتالشكلهذا

والتى.(حمصمنبالقربالمثرفة)قطناأمثال-الكلنفسلهاالتى

وتاسيسا.باهرةنتلألجاعطت،العرينكنيأثريةتنقيبكفيهاجرت

مرديحْتلفيوتحرياتهاأعممالهاالايطاليةالبحثةبداتالمحطيكهذهعلى

هناك.تمملزالتوما،691عاممنذ

مرديحْ:لىعصور

مرديحْعصورتقما؟نحتىالمثورذالتحرقي1نتائجالىبلاشاد

:االتالىلنحوا1على

التار!لجر35092-.0.ليحوا،بخمرر

المودادسود!*ول!جرأ-ول)البرونزألالقديمالددر.092-..(؟حوالىطلأمرديخ

الوص!طالسورىالمود67لجرولالقديمالبرونزىاالصرر2-.225(0.حوالي8!)).مرريخ

17القديمالبرونزيالمور002؟-.؟ه.حوا!2!)مرديخ Bاثاخر-السوصيالصررلجر

3ولالقديمالس!ورىالمور)شالوالبرونزيال!ود2018-.00حوا!.4)ول!أيخمر!

الثاشالقديمالسورليالموو)1البرونزىالوسيصالملار016ا-.08.حوا!هأ))مزديخ

*وللوسيص4السورىالمور)البرونزي*خبهـ1المدر0،1ا-.06حوا!.IVAلخمر

الثلاميارسي!لسوريالمورا"البرونزيالافيالصرر021-.00،1ليحواIVBلخمرر

يث؟ل!السبمريلموراا،وليمكطلحدالصررا09-.0021حوا!7ولمرريخ

7يخمرد Bلثائرايىلحداالصرر027-009!احو

الحديدالضيواالاراميالحديد!لثالثالمدرors.72حوالي7حخمرري

لفارطيالدورا23-355هليحواولبخمرر

الهلنستيلدورا06-23الىهحوVIBمرريخ

اثاخرالرومانيورالم07r-.حوا&.03)*مرديخ

والبيزنطى
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لاكثراستوطنقدمرديختلأننجد،الجدولهذ!نيالظرإممناواذا

.م007عاموحتىمقا.0035عامحوالىمنأي،صنةا،تأربحةمن

ايبلافجد،الاعتباربمينالااثرية1التنقيباتنتائجنأ!توعندما

0050092منالممتدةالزمنيةالحقبةفيمفرةأتبداقد - rمق..

اثريةولقى،ضحلةساريةبقاياعلىالاثريةالتحرقي!ثفتوقد

قبللالتبئالمفموسألملاي1البسيطالفخدمنأنواعأهمهاا.بسيطة

الطبقةالممقسهلنج!وخاصةالماليةالامبلادفيوالمعروت،شيه

.3

اما،.مق0092-0035التاريخفجرعصرالىبالنسبةهذا

الالفمنالاولإالنصفالىأو،القديمالبرونزيالمصرالىبالنسبة

الطرفسبروعند.معدومةتكونتكادعنهمعلوملأشافان،.مقالثالث

المدينةتتوس!ابتىالرإبيةسفحعلىالواقع،ك!المربعشألمالى

منسلريةبقايابهتحي!،شلرعاوباحةمنجزءعلىالبعثةعثرت

هلى.إنوبمما..!الممبدالمما!الدينيةالابدةمباشرةيحلوها،اللبن

نهايةإلىتعودفالها،الشهيرالملكيالقصرمناقدمالمممديةالبقايا

نهايةالىاو(.مق.،؟.-0275)الثالثالقديمالبرونزيالمصر

الدليلذلكمعوهي.(ق..م0024-0092)ول))مرديختلعصر

بمصرالممروفالمصر12خلالاستوطنتقداببلاكونعىأقةنحتىا،لوحيد

،الشامبلادفيI)-!القديمالبرونزيوالحصر،المراقفيالسلالاتفجر

اللصاعالاحرأوالاسودالفخلرانونلاحف.مقا.0002-0092اي

ايضاالمحتملومن.الطبقةهذهفينادركركخربةالىالمنسوبالمصقول

اجزاءبقيةالىالرابيةفوقالمدينةمركزمنامندقدفعالمواستيطانأن

المصر.هذاخلالالمنخفضةالمدبنة

الاولالنصفخلالعلارةكانتايبلاإنالىا1يثراعلاهذكرناهماا؟،

عنواضحةصورةرصملنايمكنولا.الاليى.مقالثالثالالفمن

العصرفيكب!ةعدينةالىالمصرمذاخلالصغيرةمستوطةمنتطورها

.االتالي

-5،2-



الن!بي:العمر

حوأليبدءقدايبلافيالاولالذهبىالمصرأننجدإلامريكنومهما

التنقيبكذلكعلىدلتكما..مق0225عامحتىواستمر0024عام

القصر.نيالمحفوظكووثائقالاترية

:الممارة-ا

الجهةنجاولالبوابةقربالمصرهذامنبقاياممماريةعلىعثرلقد

مركزمن،الم!الى*القطاخوني،المدينةمنالغربيةالجنوبية

كما،الشمدإلىالجنوبمنالواسعامتدادهاعلىيدلوهذاالمدينة

.(2؟مخط!)اللاحقالحصرنيالحدعليهأصبح

وج!ودعنتحدثتفقدالكتابكأما.ا،سباربهأوحتماهذا

-دلىلك،الامركانوانا،بوابكبأربعارتبطتانهايحتمل،أحياءأربمة

خلالبوأبكاربعلهمنيعدإئريبوراحيطتقدالمدينةأنالممتقدفمن

يخ!كبرةبحجلرةبنيقدالدإلريالسورانالمرجحومن،الحصرهذا

.نلىاك2فةالمعروإتقاليدحسب،؟بارزةمربمةبأبراجومحصن،تةمنحو

البسيطهالمكيةوالملانبالسكانالمنخفضةالمدينةأكتظتلقد

ضمتورهما.الفالبعلىحجريةاساسكوادرن،باللبنبنيتا،لتي

يمود،أ.للىيNالمعبدموقعكحتوجوالحاثا!لدحيث،ممابلاايضا

المصرالىكاسيهيمودوإللىي،الثالىالواسي!البرولَزيابمصرالى1

بئيت،كليةطبيميةصخورمنفتتالفايةالرإاما.بصدد.نحنا؟لذي

عرلدض.روفداصبحتشرعالمد!ينةعنويفصلبا.والقصورالمحابدفهافو

عرايض.شرعبهيحي!اللىيينةالمدمربهز

لمايحرر1،لدي،قأالقصرهوالقطاعهلابْالمكتثفةالمبانىواهم

:089iعمحتىامشوفةإلاجزأءومن.بمدالركاممن

-2ا6104-



الاص!عقب!بةالمسماةالباحةعنوألثرقيةالحوأفبالثمالية

ا،لثفماليةالوأجهةمنالثص!الىالنرييالشماليالحناح.أ!كية

البواب!ة،البعةوأجهتىالتقا+مندالمراسمدوجمعالبرج،.للبة

الثم!إالىالحرمىلكنةمنجزء،للبةالثرقبةالجهةمنالفضة

دار،البوأيةمقالحنوباألىالاثاريالجناحمنقطاع.البوابةامئ

.(أوب2،2المخطط).المحنوظت

القصر،منباحةليستالملكيةالاستقبوبةالممةالبعةأن

وبنى.م27*05ابمكهلابلفتالتى،الوئيسةالمدينةساحةبل

بعرضالحجلرةمناساسفوقباللبنوالثرقيالثباليجداراها

رهم05الارولفىعربلغورأقكوالثرقالشص!منبهابحي!.م2.ور

لبتت.م07برا.بقطرخثبيةا.ممدةعلىسقو،فهما.حملت.م5وللثثي

الرافداتطولانيبلر.حجرللةببكوكواجت،الارضفييحفرة

م3ر06-2.ورو،الضمالييخا.لررأقم3ز07قديلغهسقفألخثيية

.(اوب23مخطر)البنويىقأرولفي

نيلشم!مفررببمنها.الساحةهلى.علىاالايوابعنعلدبنفنح

ظفصغ!تينحجرتينالىيقودوهو.الثرقيةعضلاتهسوىمنهيبقلم

،جيدةبحالةكب!ب!الىاالث!رقفيالروأقينتهي.الثماليةالوااجهةأ

ال!ثرقيةالوأجهةونجا.ا!اعالبرج1و،س!فيالمرأسمسلمالىVيقر

يصصد!ليرلرجبو!سدة،ا.لحقيقيوالقصرالباحةبين!لب!ةبطبةلصل

واسفاالىيقوهفلارأيحببهمنهالجنوبAوالى.المرتفعالقصرىال

.يولرYlلجناحا

باصوميت،باللبى(م55!.*3ل!ر،05)منصةشيدت

المالية،الواجهةأمام،(وب231المخط!1)الماليالرواقتحت

المنصةا.لىنصحد.المخزفينإلىيضو!دالذي،البابمنالثرق1لى11

الفوبىالث!م!فيجثبيوأخر،الفراىالجنوبفيامميسجبوسطة

شيدقدمظلةتملو.عرثاأنالمنصةسطحعلىباقيةثلر2منويبدو
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الجزءفيالمرإسمبل!انالىهنانثيرأنالمهمومن.الملكلجلوسفوقها

نردببنهما،لهاوعفابلالمنص"عنبعيدالثما)!الرواقمناشرقي

هوإلطريقالمالىالراوإقأنفيهشكلاومما.بجانبهالىالشطالبل!

(.المراسمودرجبوابةعبرالمصةألى1قصرهمنقادماالملكيلكهكانالذي1

ليقفالمنصة،1بجلألبأعدفقدالمخزنينالىيقودالذيالمالىالبل!أما

الجالىالملكالىالمقدمةاياالهدايستقبلونالقين،/الحاضيةافرإدفيه

بمد.فيمااَخرمكانالىنقلهاقبل،المخلزنفيوايضصرنها،المنصةعلى

برجمنالفربيةالجنوبيةالزاويةقويتانبارزتانرفادتانتدعم

بالطرفحجرةتييدفيبراوزهمامنألتفيدوقد.ألمالمراودرجبة11بو

فيالمرإسمبل!أماماسترإحةوحجرة،قيالثرالرواقمنيالمالى

البوإقيلرئيةمنالجنوبوألى.الثمالىالروإقمنفيال!ثرلطرف111

اقالراوامنجزءباقتطاعللمحفوظاتدإرأحدثتالثرقيةالواجهةفي

.ألاثاريبالجناحوالحاقهالثرقى

الساحة،في3،نت!الابر(البرك)الاحوأضمنمجموعةأنيبدو

ببمضها.إرتباطاتهافةممرعليايتمذرلذا،منهابمضعلىألايكفولم

مجرأهانتتبعقناةبهاتصببئرفتحةالشمالىالروأقأمامنثاهد

حجرةعندحفرتبركةحتىالبئرمن،المخلخلةالارضب-ةْلحت

ا،مطارمياهوتتلقىالرا-و*بالشمالىأقالروابينالاسشاحة

الثرقيالروإقأماماخرىبئرتوجد.البئرالىالقناةتنقلهاالتي

فىمربحةالفتحةممهتصبحنحوعلىصفتببلاطكتحتهاأحيطت

الفتحهأضلاعمنضلعكلفييو/جد.الخلرجفيائرايةودا،الوس!1

بحجر.تسدكانتفوهةالمر،بعة

الكشفينتهلمإنهنفْولانبقيللساحةالموجزالوصفهذأبحد

ابمكهامثللبثن11علىتطرحهاالتىالاسئلةودراسة،بحدعلصها

ثبتوأئا.وتجتالىتحتاج.الخ000،0الرواقمنالغرض.الحقيعية1

افلابقوأطن،المدينةفيالرئي!ىالميدانهيالاحةهذهألىصصعبلا
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فودالووإاستقبالالتج!يةالمبكالاتإرضهفوقواتجرى،بهتحطكانت

المياهتوف!والبركالابدمنالغرضيكون،وألجزايةائبالفراوالافمي

.1(258صإنظر)انات1وإلحيوللناس

ابملاهالساحةصنالثرقيةالشماليةإ.لزأوية!لب!برجايحتل

الديالمراسمدرجو.سطهوفي.ما08رانهجدراوصمحة،م01*11

.مارا.الواحدالدرجطوليبلغ.رإخليةركيزةحولمراتأربعيلتف

مدخلعلىينفتحب!منالمرءيصلهصرحاضالركيزةوسطفيأحدث

بالصفالحالساحةتلىوالتيا(لمدخلمنالاولىالدرجكغطيت.البرج

أمكنبديحةهندصيةمنظصلثكلباصدلمفالمرصحة،لخثبية11

هذ!المرإسمسلمأنونرجح.اجالالرانج!الباقيةأما!لنهامنعليهاالتحراف

ساحلأالرئيسةالساحةداالقصرمنالاكلالطابقبينيرا!كان

أسم.iوأض!الااسنعرإ

ويضعم،!لملاعليهيكثفولممتهدمالغرا!الشمالىالجناح.

الشرقىجدارهمايمت!د.الفربالىقالممنتتجهانكبيرتينحجراتين

الثم!منيحدعما.الرقيالبامحرةجلارإستقمةعلىالمللنحر

الثرقمنيمتدممرادبنوباومن"الممبدالىشرقايصحدصلم

مظلساحةالمربى0الثم!ألىالمستوررعبحجرتييتصلحيثالفربالى

الحجرتين11اواضيةعنوالمستودعينالممر2!ارضيةتنحفض.الرئيسة

.قبوانعتبرهمأنيمكنللاfT.،رمقلارالئماليتن

الرئيياالب!هوالسةمنالثرقيةالواجهةفيكبيرب!أ.حدث

الب!الأرجحاعلىيشكلوأنلىي،!كالملكىإلقصرعلىينفتحاللىي1

دوجك،ثلاثعقداوالساحةادضيةعنالب!أرضيةكرالفع.أ،لاهم

الحجريةاللرجات1منكبيرعددمنمؤلفكبيرسلميقودعتتهومن

مهجععلىبنفتحالشماليجد!رهفيب!يوجد.القصرإالىلنبةالبك

بمد.عليهيكثفلماللىيالحرس
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:الاولري؟لجناح

به،يتصلولا،الرئييالب!منالجنوبالىالادإري1الجناحيقع

منيجاوراها.الجناحهلىامرإكزبروإقسطةصفيرةباحةوتئكل

جانبهاىوإل.كثرةوثلألقبهحفظتمستولثكا!لانتحجرةالشمد

أعلى.الىسفل11منبالاراتفاعتتدرجأقسامأرابمةمنمؤلفدرجيواجد

والوإقع.استقبللقلثةكانتريماكبيرةقلكةفتجاوراهاالجنوابفياما1

وجزء.الغربيواالمالىاطيهاجداعلىالااتكثفلمالاثرايةاالتنقيباتان

حيث،المقرضةالرقيةالجنوبيةللظويةالمجاورالجنوبىجدارهامن

نيبل!عبرتتصلالتىالمستودسكاتحجرإتعلىجنوااينفتحب!يوجد

.الاداري1للجناحتابعخر2بقسمالرق

صنما،وإمراةلرجلر(سينجزإيعلىالاستقب!قلكةفيعثرلقد

صنمتا،;,1اوارجلصوراتيمنجزءايؤلفانوكاناستيلأليت11حجرعن

.إلالقم!%بهماوقينتوالذصبالخثبوا-لالحجي،مختلفةموإدمن

للاحتفااإتمخصصةكانتالقاعةهذهانملألييهالسيد!ايظن

نيأيالمرأءفيباقحتهاالطقسيسمح،التى،الموسميةو8إلايتقبلات

الرئيسة.الساحة

:المحنوظاتلار

نبياصفررةاحدةوإحجرةمنوتتالف،الاولرياالجناحاتتبع

الرئيرالمدخلبينالثرقيالرا!إقفيبنيتم3ر55*اره.مستها

23!المخط!)أنظرالجنوبفيالاولرياالجناحوعدخل،الثم!في.للقصر

جدرانهاأمامسم.،بممقوإحدكل،رفوتثلاثوضحتوفيها

الجنوبىالجدإرأعامشيءيوضعولم،والفربيةواا"لئماليةالرقية

اعسدةوعلى،الجدلاناعلىالرفو)تاسندت.المدخلفيهالدي
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،(81رقم)الصورةنج!وإضغهوكما،الحجرةارضيةفيثبتتخبية

كلإالممالكالخثبيةالاعمدةوأالرفوفبقاياالىبالاستنلاصممتالتى

لالثدوب،الرقيوإ"لجللار،الرقيةالشماليةاكايةالزافياللبنية

نج!عملهماثناءالمنقبونعليهاعثروالتى،إلارضاواالجدطنفيبهاالمتصلة

عثراهـيمةعددهابلغالتى،الطينيةالرقممنالمحفوظاتعلىالكشف

هدهعناالغربيالجنوباالى.رقيمكسرةالافوستةكلالارقيطالف

رقيما0(5حوإليمنهاجمعالثكلمستطيلةكيرةقلكةتوجدالحجرة

القاعةأناضحاوالىيظهر.7691عامالتنقيباثناءرقيم!لرةاوا

ثمالرقمكتابةهووااحدولفرضو!احدمخططوفقبنيتاقدوألحجرة

استخدمتبهنما،الرقملحفطأخليةالد2الحجرةخصصتلذأ.حفظها

امامأتيم!،لبنيةبمقلثدجهزتحيث،الكتابيةللاعم!القثكلة

فيهاجملو!وقد.إلكتبةفوقهاليجلس،طلفرا!الماليالجدإدين

لا!تسقطحتى،تسطر،هابميدبهاالرقمتوضعكانتعميقةغيرتجاوايف

حفظها.ثملشيهانقلهاقبلالارصْعلى

الشكل،الاسطوإنيةاالمظميةالاقلامكسرمنعددعلىالقاعةفيعثر

سم،امناكثرسماكتها،رملايأخضدحجرمنأداةالىبلاضافة

منقليلامقعروجواههاوأحد،محدبتانزإويتلنفيها،محينشكلها

.كممحاةتستخدمكانتالاث!أةاهذهانوايمتقد.الدلككثرة

هناككانت-التحبرمحان-والمكتبالمكتبةهذهجانبإلى

منالثرقيةالمثمالية1الزاويةفيالاولىتقع.رقماحوتاأخريانحجرتان

عنروقد.اسمالمرإ1وثرج.البرجمنالجنوبالى،الرنيسةال!احة

رفوفعلىمحفوظة!لانت،رقيمكسرةاوأرقيم0001حوالىعلىفيها

احترقت.عندماالحجرةوأجد!انسقفمعوسقطتتداحكلت،خبية

بينيرا!الذيالرئيسيالدرجمنالجنوإب1الىفتقعالثانيةالحجرةاما

الجناحمنالفراليةلشمالية11الزأ!/يةوفما،قالقصرواا!!حة

رقيم005ألىحواعلىفيهاعثر7691-7591عامىخلال.الاداري

افها.وجدرا،سقفهاانقاضوبن،إرضهافوقمبحثرة،رقمكرةإو
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مصدبلاخلأعدتخاعةمحالفيمحفوظةكانتالرقمهذهأنويبدو

والشمالي.الغرا!الجدا!ينأمام،اللبنمنمبنية،(عقلأعد)سنخنضة

خرافةشصف!ةخثيةأغلقتابابوإبالشمالىالمقعدفيكانتالتى!يالمحال

.صفواتنجماتصثيبثر/يةبأشكر

:.احمبهمحتويات

،إستخدمتومديورةصفيرةمعظمها،مختلفةحجوممنالراقم-دانت

الرقيممحوريترإوح،ادارأيةاقتصادبةسجلاتأوايصالاتو11،اتراكفوا

الرقمأما.ثلاثةو11سطرينو،جهيهمنكلويكلىسم8-4المصف!مق

سطرء11ستةاوالجعةسطحهاعلىوكتب،سم01محوراهافيبلغالصيورة

زدوألماه،تقرايبالكل11مراحاخرنوعيوجد،النوعهناجانبطلى

وقد.سم15منهاالوإحدطوليبلغ.مستقيمةغروإضلاعه،صد!وره

الثالثالنوعL-1.سطر!12-8الىالكبيرهوجوههمنوجهكلقسم

؟6-،2مقايسه،ومسطحةسميكةافهأطرا،مستطيلاأومربحافكان

.؟.الاحيلنبمضوفي.اسطرا15ولأجوههمنوجهكلعلىثيون.3

03-35معسم26-03طولهاجدأكيرة!قمالنوعهنلامنولشوإفر

.ألنصو/صبينالملاقدمهوالثالثالنوعهظانوايبلو.كطرأ

الايخر.النوعلهلامابهةرقمعلىوالقواميسالمعاجمسطرتالقد

علىسطرفقد،السومريالابلوياو،الاالوياالسومريالقموساما

مقاييسهما،حلاةأضدحكهاوا،منتظمةقوإياها،الشكلمستطيلةرقم

قممنالرونميز.سطر!؟.فيهاحقلا15سطحكلضم.سم؟ا*3؟

سم،15ضلمة،طولمربعشكلهاالتىتلكالقوأميىاعليهاديونتألش

8.-5ومكدث!ا،وإسمةحقولهاس!الوفيمنتفخة،منتظمةاياهزأوأ

وألاسطورية،مدورةصفيرةرقمعلىالسحرايةالنصوصسطرت

التلر.يخيةالنصواصاإما.مسطحةإضلاعها،إلش!كلمسنطيلةرقمعلى

مربعدةرقمعلىإو،متولطةأحجامفات،مكلورةرقمعلىلونتفقد

مءاالقدايمة1ا؟ثر257-1-



علىسطرالديوإلبلاابرقالأبينالمحاهدةنصذلكعن!يثذ.يالثكل

الشكل.مرأبمةكبيرةرقم

المحفوظك.تصنيفأي:اعحفوظتطراقسام

لح!مشصصةوأصدةحجرةهناكتكنلم،أدكللاها،اشرناكما

ففى.افولاعهاحسبالو.ثائقعليهاوزعت،حجراتعدةبل،إ.لوثائق

وني،الزراعيةألؤاونباالمتملقةالوثائقحفظت(VVItلاالحجرة

ا:دبالمواتتحلققتصادية111اداريةأوثائقفقطاوا!ت(2712لاالحجرة

فيوكف.الفر.أء1أوأ/لمبهموثهينبهازودألتىوالرأبائيةالغذا

فيتحارايةحسابات!لثوفممظمهاكانرقمعلى(9276لاالحجرة

ادية،اقتصاالاارية0وثاثؤايضاأمحهاوكانت.النسيجيةالموادتوزيع

وبالختام.ممجميةو11أدبيةثائق2و!وكذلك،والجزيةبالضرلمائبتتملق

ألى،اتجاو/يةحساباتكثوف(2875لابالحجرةحف!قدانهنجد

التنظيمية.والتحميماتا!راسائلمثل،تاويخيةنصوصجانب

تدالاداريالجناحأنااتييهماباولوالسيديستنتجتقدمماكلمن

انهاءجرىواقد.لحفظها)6(اتوحجراالوثائقلتسطيرمكتباحوى

.صتنقلالشى1القوأفلواتحضير،والجزرءائببالضرأالمتحلقةا/لالثمال

الراوافتفيا!دةاتبالحجرا،موالمبموثينالر(سل1)و،النسيجيةالموا/د

للساحة.الثرقى

فيالكبيرةالرئيسةالساحاتماستخد/1مجالمنهذان11والضيقة

المبادلاتوتجري،القوافلتح!ففيها.أيبلاأهثالالهامةأصمالعوا1

احنعلىالامورننظيممنهذهالحالألةوابدولا.الخ01001التجا!ية

الوثائق.لتدوين،الموظفونفيهيجلسمكتبايتطلبوهذا،؟وجه

عيهايقومو!لان،عدةاقطارأمنايبلا11قدمتقدافلاقواأنشكاوالا

بقاموسزودقدالمكانأن!رىلذأ.ايبلالفةيجيدلاممنمهمرجال

الحاجة،عنداليهالموظفونيلجأالسومريألابلويالقاموسمثل
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اوتسهيهاالاموراتمرايففنرقيعلىيدلفانهشىءعلىهنادلوان

رقىعلىدليلوايخر.مز!مرةمتحضزةدوال!ةفايبلا،ذلكفيعجبولا

شتى.إغرإضاتخدمالتيااللغويةقواميسهاحف!رتها

المنتظمة1والب!اني،المركزإيةاالمدينةاحةسااضىاستمرإ1و(بمد،ويلان

الهامة،المحماهـيةا.لابدههذهمقارنةإمكلانيةإستطلاعمنبدلا،حوالها2

فيقرائنلهاانأمأحقافريدةهىنهل.بلادنانيالمملاللبالتراث

I.111أخرىاتععوإ

ايبلا1نيك!القصرمفارنةا؟نحتىأحديحاوللمأفهإيقالوالحق

انهالىذلكومرد.لمراق4وااثمبلادنيممم!يةمثلأتايةأمع

ابجزيرةفيو111،،المرإقفيإ!الثامبلادفيوا(ضحةقرإئنلهتوجدلا

شبيها،ايبلامدينةني،الحمرأنيلتنظيمنجدفافناذلك!مع.العليا(

بينالطريقمنتصفعلى،الترايهةالحد!ودقرب،خوايرةتلمواقعنج!

(العين.ورأس،أبيضتلمدينتى

ثقافصتوظائفلها،عامةمنثأةا"يبلانياالرئيسةالسا"صة

المبانىحولهاوتنتظم،لااستقباملات2ااواألحفلاتفيهاتقام.اجتمالثيةو/1

قدوملحقاتهالملكىالقصرأنمنايهمناوعا.الملكيةأيو،الر،سمية

ا!لنأصاانوقوبنيت،احةالساهدهمنالثرق!االثمالالى1انتظمت1

بينللوصل،الالراجلاستخداماسالنا1اضطرمما،الاحة0من(على

موقعنينفسهالثيءهذاونرى.قااالكيالقصرروإجنحةا.لة

الحجريبالبناءيسىماعلىالكشفني،691عملناحيث،الخويرةتل

وأالرئيي1الثاوعمنالثرق1الى1رابيةفوقشيدالدي،2راقم

يمكلنماا،لىولتهى،،الثرقالى1الضرابمنالمدينةيخترقالدياديالوا

مناثرقىالمجنوبى،الرقي1الطرففيئقحرئيسةساحةيسمىان

حيث.الغربى)7(1الجنوبنحوالثراقىاإلثمالمنوتمتد2،المدينة

لها.المقابلة1اوالاخرى،الداخلمنللسورالملاصقةلأالمبا،نىحولهاتنتظم
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البناء،الاحةهذهحولعليهابإلكفبدءالتيألابنيةومن

عليهكثفوما.الاانحتىبها.لمملاينتهلماللىي،2رقمالحجري

أنهاجدراب!ي!،م(1*16س!احتها،مرأكزايةقالكةمنيتألمفمنه

القاعهبهذهايرتب!.حجريةإصا،سكفوقاحدوإعتربسما!لةاللبنيا

عرذأربعمنالفوتأ،الكلسيةالكبيرةالحجارةبابنىخاراجيثرج

لرثومن.الفربنيوالبناء،الرقنيالسا!ةبينتراب!،لرجة

ا.لناءعنمنخفضةالساحةأنتبين،نهايته2.وإلالرجبدايةبينإلالاتفاع

المكانفياجريت11،سبارمناوايتلل.إلاقلعلىأمتارخم!ةمقلار

لماماالمالنحوالجنوبمنالارتفاعفييتدرج!لبربناءداجودعلى

أبلا.افيقأالملكىالقصرالىبالنسبةالحلاهوكما

الذهىعصرهاخلالايبلافيالممارة1فنعلى،تحرفناأنبصد

فزمثلالفنونبقيةاستمراضأ/لىننتقل،م.ق.0225-0004؟

نترضثم،و.الحفرانيةاا"لا!واالاختامعلمىالنقثىواالنحت

.الفخارصنالكة

التما+ديل:-ب

تماثيلأجزاءعلىعربل،الحجرمنسنحوتةتماثيلعلىيمثرلم

والذهب+،والصدف،والخثب،الحجرمنهاموادعدةمنمركبة

ت821صورة)مضطجعثورشكلعلىدميةهو،ذلكع!لىمثالوحْير

ذهال!ِالقاعةفي،الادأريالجنااح1فيوجدت.إفسانطساسهأرا

جممتثمفيهـ!متناترهأعضاؤهو!لانت.ا،لرئيبىالبابيمينعلى

اورممت.

المطب،يعةلر،تالفةادةمامنأليها،اعضاءيجمعالذيالهيكلاكان

كانتالتىالذ،هبيةالرقيقةعلىعثروقد.عليهيمثرفلم،كا/لخب

القالر.الحجرمناكاناللدينالمضفورةوإللحيةلمنق11وعلى،تغطيه

،ا!دفمنالحينانصنعتبينما،بالذهبا؟ذانواإلقرونغطت

.الاسودبؤبؤهايفلالذي،ا!زوردحجروسن،اضهابيايمثلالذي1
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الفنهنيناننمرافز001فريدةلينتوامنهاجميلةلقطمة11هذهأن

صنعسنياهتموااقد(.م.ق007؟-.ء92)نصرجمدةعصرفي

فجرعصر=)اولىlااوراسلالةعصرانوفنااهتمإكلما،مرصعةحيوإفية

حيو!ا.نيةدعى،بصنع.(.مف.0/235-01025)(المئالثا،لسلالات1

إنهالملاحفومن.إثاثأقطع(منأءجزا21كافتمختلفةموإدمنمركبة

الملكية،اأوومقابرفيعليهعثرثوراسرامعايبلااثورثميةيمكنْمطارنة

إلاصلوبحيثمنهنا.ا.للاؤنررط)8(حجرمنولحيتهالذهبامنوهو

وإن،وإحدعصرمنالفنيينالعملينهدينفانالعصرحيثمنما1

عصرف!الدميةتاريخنيراينايدعمومما.قليلاأحثايبلاالحيةكانت

الثورالانساناإن(.م.ق02351-0025)اثالثالسلالات1فجو

كلفيؤهو.بكثرةالعصرهلىا!لالاإسطوإنية1الااختامعلىنقثىقد

.هلىهلدميتنامثابهمرة

ركبوابل،مختلفةموإدمندمىبتركيبايبلاحرفيويهتملم

اجز،1ءعلىبل،كاملةتملاليلعلىيعثرلمالح!إو/لسوء.ايضاتماثيل

الاعلىنيمضفوهـومربو!ملى،أهسسالحجرامنرإسعصابمثلمنها

منكلنأنه1العصإ1هنماحجممناويستلل.رمحشنفة!ثكلعلى

.(83صورة)موادعدةمنصاكبكيرتمثد

قطمةعلىنمرض،2انداكايبلاأ"هلل!باسعنفكرةناخدوحتى

/(،مثلااأيرا)المقامعالىرجلاتمثلواهى،سم5.7الحالىطوالهاخشبية

ضفائرنااتطوإيلةلحيته.ذكراناهكالذيعصابارإسهعلىير6لدي

نوقه!يتح،إيرتديهالذي1الط!يلأ.لصوفيالثوب(بالثذاقشبيهه

.(،8الكل)تأالزخاسنفسوله،القما،شانفسمنبوشاح

!االىبالنسبةالصحيحالفنىأطارهفيا،لتمثالهدذ!نضعوإحتى2

،محددةزنيةفترةالىننسبهوحتى،النهرينوبلادالثامبلادفنون

.صريم!بنةفنوانمعرقارإنه
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فياضصمالها)نتثرقدالتمثالعلىأهنراالذي1الممذقالثوبأان

.(.م.ق0235-0092)السلالاتفجرعصرفيالمليايرةوالجزالحراق

المبهر1/أراتدإهمئزوشكلعلىكانأ/نهاالثوباهذأ!عننمرافهمااوأول

وكان،(..مق0027-0092)الاولاالسلالاتفجرعصرفيخاصة

فجرعصرفيسائداالكل!تابقى.ابرلسفلىجزئهفيصئراشبا

بكاملهالمئزرإزركةمع(.م.ق00،26-27..)انىالثا1اللاالات0

الثالثا"ل!لالاتفجرعصرف!أما.الصوافيةإ.لاعذاقمنبصفوف

الجسميسترطويلبثوبالمئزرفاستبدل(م..ق.ء23-.ا.ء2ا)

أسقله.إلىاعلاهمنالصوافيةiWIامنصفو(فلوتزينه،ه؟كمل

فجرعصرمنالخثبية1ايبلاقطمةأنذلكمننستنتجهماواأول

منحوتاتمعقاواناهاماافاوا(.م.ق!؟(..-0026)الثالثاالسلالات

الملكتمث!تثبهأنهانجد،العصهناالىتحودالتى،ماريمدينة

بينأي..مقالثالث،الالفمنتصفعندحكمالذي،ماري-جى-ليم

الفنىالمملهتيعودأنبدلاهناومن(.مق.0235-2.!ه)

الحصر.1نفىالىالباهر

*ختم:

لجرارطينيةسداولتفوقطبماتها.علىبل،ألاختاماعلىيحئرلم

الصناديق.أغطبت1لاحكامطينيةشرطة11وفوقواقوأريروأبا!بق

،جيدةصنحةاتذا،اختامعائدة-لونفامنأ(هميتهاالطبحاتوتتمد

الىبلاستنادتأريخهاأمكلنوقد.وموظفيهللقصرخصيصاأنتجت

شخصينالىاتمودعمظمهاأنوايبدو.عليا(المديونجةوالاسماءالجمل1

الملكعهدمنالمسؤولينكبلرمنافنواراووأفدورا،هدا-ر/اين:هما

بطبماتالممهورةا.لاقتملايةالوثا.ئق2فيا(صمهتكررالذي1،(ذكيرأبى)

.ألاختامهذه

مشهدهو،الا،ختامهذهسطوحعلىالمنقوشالوئييع2؟أنلوضو

القطيع.عنافعتداألاسطوريةوالمخلولمقاتالألابطامنشراي!منيتالف
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ديهولكن،اصلمراقوفي،الحلياالجزايرة1بلادفيمألواتموضوعانه1

غررها.عنالمحليةإلابليةطنمتهتميز،محليةاضافية1فنيةعناصر

إليسارنحوتخطوربةالمشهدنيالرئيسةالشخصيةأنمثلانجدذ12

تاجرإسهايعلو.أفقيانقوانانلها.االيمبننحوالملوي1نمفهااوتدير

ألملحيوإناتاتحس.ممذقامئزواوتراتدي،الزاهرةإ!داسشكلعلى

.انالث!ا!تدالثبألاسودتصرع.الفترسة11اناتالحيوإشرورمنالاليفةا

هذا.عاريبطلأو،راسو11،الثررالاانسانااعملهايمايسالثدهاواقد

علاةيضمالذي11الثري!فلن،أ.لااسلوبحيثمنأمااالموضوعحيثمئ

ومثلتوسفلىعلويزخرفيينباطارينأحيطوقد،أشخاص6-9

الاجسام1أعضاءبابرازالحرافيونواهتم،نافرةبدينةقويةألاشكالإ

إنتصبتقدألاسدلبدةأنمثلانرىفقد.الجسمبحركةتأثرهاحسب

علىينطبقذلكومثل،الذبيحةاسهفترااعندالاسدعنإنفحاللتمبركاللهب

.(85صورة)انالافاعندالافرعحركانث

الغشب:ع!طض

متفحمة،خث!بيةقطععلىللقصرالغربيالمالى1الجناحفيعثر

علىدلتإنوهي.لبعة11يلىمما،الثاليةالحجرةفيخاصة،متنلألرة

اليهاواصلتالتيالماليةالتقنيةوعلى،المبنىاهميةعلىتللفهيش!ء

يبلا.أنج!فهالحرهلىه

اجزأءعدةمنبنألفإطلىفااتطلولةمنأجظاءعلىحصلنالقد

وس!فيإدخلااسلنرإطرتكلعلىلهاعظميةاداتلدبوسدةواصلت

بانصاتالمثنىالجزءوقينالااسفلانصقليلااتالاطرإأثنيتلقد.الاطد

لخثبعر1ثبتتالمظممنلموائرافصاتممكملهابالخثسبمحفورةثوأئر

مسم!.بوسلطة

رصعالديألاثكصناعةرأقىعلىتثهدإلماليةهدءالتقنيةان

بصددهانحنالتىالطلوالة1قوإئمانويبدو.إدكرايمةبلاحجلرمنهبمض
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-لمناصرممراوفةمختلفةانيةحيوااشكالبوشطةبمضهامعربطتقد

.(86صورة)السلالاتفجرعصرخلالوالجزيرةالحواقمنزخرفية

انهحقاالمؤهـثمنولكنه،كثيرةالاتاثصناعةرقىعلىالشوإهد1

وقد.الخ..واسرةكراسيمناجزاءبلكاملةاثكقطععلىيمثرلم

حيوي!نك.شكلعلى!دانتالملتقطةالكراسىمساندأنلوح!

:اوالتنزيلالضحرلة

الحجرية،منهاكانلواء،القصرفيالمكثصفةإاصرالحناامنيستدل

لبكماايلافيمحببةكانتالحرفةهذهأن،اللازوردأو،ألصدفيةأو

وا،الكليالحجرمزالامالقطمةكانتماوغالبا.والجزايرةالحرإق

ممينةمثاهدفكلتاللازورد!تمخضلفةبقطعرصعتوقد،الباترحجر

الخ.00/0قرإبينتقدايمأوشرأبمجلسمثل

النخو:

أصكنوقدوإلنوعالشكلموحدكأالقصرمنالفخارانثبت

.تفرةالمتوألانوإعواطبقلالهو(تحدبد،بدقةرصده

))8!مرديخكلعصرالملا!نيالفخلربالمالمعروتالنوعسلا

(00،022151 - T.مصنوعة.الجدرأنرقيقةأنيةعنعبدةوهو.(مقا

وأ،أصفر،أبيضلونها.متوسطأو،صغيرحجمها،الدولاب1على

لبمضيصبحبحيثجيدا،ومشويالناعممخلوهـبالرملالطين01أخضر

فااتابالااكواإأوالفناجينالمروفة1الاشكدمن.كالمحلان،رنيناا؟نية

عندتلتقىحتى،الد!خلنحوانهجدراتميلالدي،اشالاالطوااإلثكل

،ومقمرامسطحاإ(لكمبيكونقد.الفوهةمناقطراالاصفر"الكمب

أما.الكوبمنالحلوي1الجزءفيمتجمدأيمفضنالخارجىالوجهوا

.(87صورة)سميكةفهىالثفة
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بنية،بخطو!الملوانةيةالعكا؟نيةمنقليلةنماذجعلىعثرلقد

وتحتبر.(مهصورة)والمنقالكتفعلىدائريةغامقةزرقاءأوسوداء

،الحصرفيالملوانةإ"لماديةالاوانيعنهاتطورتالتيالىألاوالنماذج1الانرإنىهذه

.()1)2!مرثايخ)لتاليا

ذاتوإلصحائفالقصعاتحثلأخرىعكبةأوانيولمجودويلاح!

الكحب.دااخلياالاخضرالرملايواللون،خلرجياالبنى(والاصفراللون

أصا.بيضويالجموإ،الطخلنحومئنيةلثفةVو،مسطحفيها

هكا.غامقأوفاتحبراتقالىمعغامقةأوفلالحةصفرإءفىانالالوا

.(09،19،ول9الصور)الخ0100والجراروإلدإنانالقدورألىبا،ضانة

ك!القصرإنج!المكتثفة1انىاالاواأنمرلى!تلنج!المنقبونلااح!لقد

لفجرمعاصرةوهى،نهايتهقبيلالقصرنج!استخدمتالتىأ،وانياهى

د8-6حماهالطبقةفيالااوالىالثلاثالسواياتوااالممقعصر

السلنكحية.نج!الثالثةوإلطبقة

فخالرنفسهو!ا"Iمرد!تلفخدفانالامريكناومهما

المناطقلفخلرائميهةا؟انيةبحضوفيه،ا/لداخليةالثماليةالشامجد

.وإلجزبرةالساحلية1

الو،حدةتحققلمانهااايناودأ،وإيبلاوملريكيشممالكعناتحدثنا

السوسرايةالمطلكعلىالسياسيالنفود1ْتحققو.لم،بينهافيماالسياسية

نج!مبا!ثربكلتشدكلملاانها،ذ-لرهااغفلناالتيوإورإوماو)ألجثىفي

حضرةصنعنج!أ،كديينمعشلركتبل،الثامبلادحضلرةصنع

النهربن.بلاد

كافةعلىتسيطرالمإيبلاوإصريمملكتىانيتضحقدمناهومما

معنىليس2و.تقرللباالشمالىأنصفهاعلىسيطردابل،الامبلاداهـجاء

بل،مهجورةكانتهم3لنفوذتخضعلمالتىالثماليةالمنفقأنذلك

خلالمنبصضهاثد2نمرتالتى1وإلضياعالمدنفيها،محمورة!لانت

فيها.جرتالتيإلاثرايةالتنقيبات
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ا/لمصرنسبناننا11الىالااشارةمنبدالا،أثارهاعنإلحديثوقبل

الىالتر!1فجرومصر،وألمبيدحلفموشالىا!لنحاسىالحجري

وماريكئىمدنالى0اللالاتفجروعصر،نصروجمدةالوركاءشعو

الثمبلادنج!وايقابله،لنهراين11بدفيمتبعالتقسيمولاهنا.ايبلااوا

الئالث.1حتىالاولالقديمالبر!انزيوألمحرالنحاسيالحجريألحصر

القديمإلبرونزيالمصراتقرايبايطالقنصرجمدةعصرأنالى1اشرتواقد

الثانىاالقديمونزيالب!الممريطابقبينما،.مقه00921-01031الاكل

تقرايبا.السلالات1فجرعصرمق،.0235-01092لثالثط

الثامبلادفي11،اهمفمينالمو،لايبلامديثد2ألىعرضناان!امد

هلىاالىتنبالتيالطبقكذكرعلىنأدى،قا.مالثالثالالفاخلال

مثل:هامةاخرىأأثريةمواقعنج!المصر1

صألىا(ئ!ز)الطبقهمنالاخراالثلث:طعمقسهل-ا

الطبقة01اكطهـا85إلمفحةإعلىلفخاراهاضناعروإقدم.ق23027-.أ..

الطبقمةمنألاولوأريع،.مق(0102-ا27.)0حوألي(ول!ح)

.م.،ق01022-010،2ليحىاا(I-هـ)

.م.ق01052-010103لىحوأخ(ول!ك)لطبقةا:حملا-2

-03؟..حوأر!))!ول8!1ا3)لطبتكا:اج!يت-2

،A)وم.ق؟006 = 2 1 Tم.ق01022-010261لىص!(اللأ.

.مق00120225صألي7-االطبقك:كب!ةحبوية-،

قعIمواكثتلافها،تفصيلفرمنالموإقعهذهذكرعلىإقتصرتلقد

هلىاالىكمودومنحوتكوممابدقصورعلىفيهايكشفلم،علدأية

المنش!ورةاللراسكواتتيح.ايبلاواصريفياكتشفتكالتى،ألعمر

.الاستزادةفييركبلمنصةالفرحولها
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القديمةالقباللممالكلوءعصرأو،السلا،لاتفجرعصريتميز

كش،لممالكالسياسىالتد!ممالمترسمالشالتديخيةالوثالقبقلة

1،ي)الكودور1علىالمنقوشةالقليلةالكتابات"انبيد.وايبلاماري

تسمحكيشعنطقةنج!ا!لتثفتالتىوالرقم،(الصيرةالحجىيةالنصب1

بعضبأسماءوتمرفنا،الاكديطلخطالسومويالخطابينبالتمييزلنا

الحقبةهذهوإلبابليونالسومرايونو.ثقفقد،سبقاذكر.ناوكما.الملوك

البلادحكمواقدالاكل!ينكيثىملوكأنفيهجاءإلديالمدنملوكثبتيما

ملكلا22الاولىكيثىسلالةملوكعددبلغ.الطوافانبحدطوايلةمدة

جييميبرأكان.ممقولةغيرمدةوهي.(صنوأت0511(؟)حكمو!

القصائدذكرتوقدالعثريئوأالثالثكا2وولد.،وإلحثراينالثانيالملك

نظنالاصاسهذأوعلى.او!وكأملكجلجمثىحربااانهمايةالسوس

السلالةجاءتالاولىإلسلالةبمد.مهق065؟-0027منحكماأنهما

سنة.(x'011)جميحاحكمواثماليةملوكهاوعدد،النا"لية

الذي(كلب)وكالب،(سمك)ساموك،(عقربا)زقاقيبمنهم

-065؟منتقريبا01حكمووقد.البلاد)9(1منوطردهمالميلاميينحارب

الدي،الاقواياءا!لشملوكومن.بمدأثدهمتكتشفولمقا.م0026

الملك،الملوكثبتيذكرهولم،الاخرىوا؟ثرامتلأاتبمضترك

النهرينبدتوإحيدفحلول.مق010261عامحكمهبد!الذي،ييَ!لم

نجهلها،ولموأمل،كيثىمملكةأنيبدواو.لمملكتهيةالسومراوضمْالممالك

،(شروكين)سرجونمنهابرزحتى،الملكهذاحكمبحدضمفتقد

.سنرىكماالاكلديةاالمملكةوأسس

صري.مملكةادسو!وإ.الكثين(صريالىنسبة)يونالمل!عامر

لماشرةاللالظحكمت،أعلاهاليهاثدالمدنملوكثبتفيذكرمافقواو

الدي(نصر2)نسود2لهمأاوصتةعلو!لهاعددواكان،مديفيالطوافانبمد

الحكمنجماقضو!فقدالباقونالخمسة1أما.عاما0Yالحرشعلىتربع

كفتبل.)01(2لداهمعلىالاثر"يةالتنقيباتتكشفولم.اعطم601

اللذين1،كاناماشا-إتورللملكوأخر،ماري-لمجىللملكتمثارعلى

-T!لا



اسمنانثىأورالمضن!يةتمثللظهرعلىنقشوقد.الثبتفييدكرالم

ححمدجن-اينارسالةنكررتهبلالثبتيدكر.لماللىيأيلاايبلولالملك

وإشتوبسومالملكيناناياهاا"الرسالةمنويتضح.أيبلاملكالىمري

ومن.بمدهحكمقددجناينا-وأنايلاايبلولقبلحكماقدشر-

-0/026منصريحكمواواحدةسلالةمنالا!امةالملوكهؤالاءانالمرجح

فيصريولمجىكانإتور/شماالملكينتمثالىنؤرخإننا!ما.مق01025

الاربمة،أولئكبعدنرتبهمافاننا،ق.م02351-02515منالحقبة

الا!امة.قبلالستةالماشرةالسلالةملوكوانراتب

كثفتوقد،جلىيةلتقjلامديفيا.لاثريةالتنقيبكاناوألوإقع

قدنثرتوأن.بحدتثرلمالمصرهلامنرقمعلىالمنقبةالبعثة

فتدتقدماريفانالامريكنومهما.تؤكدهأو،أعلاهذكرناهماتصحح

..مق0235عامالاكديةالمملكةث!تحينماالياسياستقلالها

محفوظكدارفياكتثفتالتي،الرقممنا،لالوفتلكأنلونتمنى

بدلكفشأفها.المملكةثهدلهاالتىالسياسيةبلاحداثتخبرفا،ايبلاا

وترتيبهم،ملوكهاأسماءتصنيففيتلكد.نالاوكشىصريوثلألقشان

وأخرىهنااشلراتفيهانجدذلكومع.مقبولزسنيتسلسلوفق

يركب،خلام-يجرش:التالي1إلنحوعلىترتيبهمفيلناتسمحهناك

الفترةفيحكمو!انهمأالمراجحومنذيهر-اسوابر!يوم،انوم-ار،لامو

..مق0225-(0102من

،الجنوبفيصلابيخوأبوكيشبينالحلاقكأنالواضحالجلىومن

الواردة1الحبارات1بصضعليهاتبرهنوطيدةكلألتالمالنيوايبلاماري

يسممنى))"أوماريمنالث!الكت!ياتىعندما:"مثلايبلانصوصنج!

قدمرياضيكأستذالااخيرهدانج!بلالينلالوويرى.لأكيشمنامثب

ذكرصلابيخأبووثاْلقفييردماواكث!أ.أبنا!هاليملمايبلاالىكيشمن

.M(اكديينلكت!
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ناحتىقويةمتينةكالتوايبلاماريعلاقكأنفيهشكلاومما

بلاسم،يلى-درهلمالذي"يبلاملكألىرسالة-دتبدجن-إناحكامهااحد

صلى.بيوالعل.المنطقةفياسلافهبهاقلمالتيبالفتوحكفيهايخبر.

الرلالةفيالمذ!دورةالمدنبانتذكرهاأو،ماريبقوةلايبلاتذكرالرصالة

121(مديملأأملاكمنألاصلفيهي

فقدجلرإتهاوعننفسهاعنتدافعقويةدولةإيبلاكالتالواقعفي

وابراسدايبلابنصلحيةدفلايةمماهدةنصعلىالمحفوظكدارفيعثر

موجهةريالةطىعثركما.الجزيرةمنعمةفيولملهاموقمهانحهلالتى

الدجلة،شرقيالجبليةالمنطقةفيالواقعةحمثريملكالىدإمويركبس

.الاخرىالدولمعالوثيقةيةالايبلوالاتصلاتالى1تث!وكلها

اصتقلالهأ،فقثدتقدوجمشوصرياايبلامعالكانوألوافع

.صنرىكماالاككية(سجون)ثروكينلاايرةوخضعت

*ء،
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لرايحلفصلا

للابرَدو!

فيولعلها،موقمهاانجهلالتيا(أكد)مدينةاصمتهمعاالىنسبة

الحاليةالمحمودبةمدينةاربجوا،وسباربابلمنبالقربالحراق1وس!

228-0،23سرجون)شراوا!ليناتخذاها iالدولةمؤسى(.مق

الممالكعلىقضى.بارعكقائد،كشمدينةنيظهرانبمدا،لهعا!صمة

بلادومنهاالمجاورةالاقطارفتحثم،النهرينأبلادداوحد،إ،لومرإية

!113/)0اليةالشمااالثام

(2275-(228)ريموشو(ا!اهخلفه،ساجونوفاةاوبمد

الثورات1قمعجااهداينحااولاال!قين227502261،1)انيثتوزاوما

ولما.الاكاديينحكممنللتخلصالمملكةارجاءفينثبتالش1ا،لحدايدة

فتح،صصنحفيد(2222-0226ا)سن-نارامالمرشإعتلى

ينسبواليهجديدةبلدانعلىس!ولىiو،حكمهمعصتالتيالبلاد

(الملوككلملكشاري-كلى-شار2)ابنهيستطعولم.ايبلاتدمير

2223-89I iالحر!لكعلىوالسيطرة؟التمزقمنالمملكةحماية

الكوتيونوتوغل،الداخل1فيالسومريونفتململ،إلانفصالية

حكموفاتهوبمد.النهرينبلادفي،الثرقيةالجبال1سكان

2)ضحفاءملوكستة A11-بايديعهدهمفيالبلادسقطت،(2.ءا

.الجنوبفيألسومريينالحكا/مبحضاستقلواا!وتيين
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بلادفياصةوخا،بفتوطتهمسنناراموحفيدهيرجونإشتهر

عنهمنقلهاثم،فتوحاتهااخبارالاكدية1ألدولةكتابكونوقد.إثام

التاريخفيأثارهاا،كديةللدولةوكانشوريون1وبابليونمؤرخون

يلى:فيمانترضهاالنهرينالبلادالحضأراي

ة:لعمارا

غيرالدولةعاصمةلاإن،قليلةامتثفة11،كديةالمعماريةاابد؟لا"وا

مدينةوفي(القديمةاشونةمدينةا)أسمر1تلفمااكثفإوقد.معروفة

القصراينسبلو!ايةوفي.المصرهلىامنقصراناقباالعراشور2

ممبدفوقشيدهالدي،الا!لاديإلننارامالى1برإكبتلْالمكثف

ا-لةلماتبلغ...امضلحهطول،الثكلمر!عالقصر01اعينالابف

جدرانإما،م2ر3الدأخليةجدرإنهوسمالةم01الخارجي0جداره

التمرفأصكنواقد،متهدمالقصر.ام3ر3لماكتهافتبلغالمر/كزيةاالباحة

اربعا،الادارة1اتواحجرالمدخل11االى1بلاضافةيفم.مضططهعلى

امبرىالباحة،المتطاولةالمتودعك1بهاتحي!كبيرةباحك

المتوروعاتوفيالتجارواقامةللاستقبالاتمخصصة(م41*04)

للسكن،مخصصجنإحالقصرفيوليى.ا،لمتفحمة(الحنطةبقا،ياوجدت

الاكديينلقواتتمويناوحبوبومخزنعسكريةثكنةكانانهنظنللىا

.("2مخطص)

وهي.الجدواناكةسمااو،إحكلملباابتمددلعصر11هذاقصورلمتاؤ

يستقبلفيها.اداوتهومقراالكلاومسكن،ولثظمتهاالمديولةقوةومز

الخ....اياوالهدااواالمغلوبينا؟لتابمينواالمبموثين

فنمخلفكفان،قليلةألاكديالدورمنالممماريةالاوابد!دلأتاذا

مسلةالىنظرانامااواذا.أيضاهيقليلةااليناوصلتالتىإلنحت
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فتحطمت!سوسه)سوز.االىنقلفالتىإ(درجون)شروكينالملك

بالملكالخاصة"الحق!لمسلةمملأنلةإنهانجدأجزاءسوىمنهايبقولم

الا--ىاوالجنوادهأاللكواقيادةالمثاهد1ترتيبوايدل،لكشتمأناا"أ

.السومريالتأثير1علىر*صىملئتالتىوالشبكة،المراةالمكبلون1

إتها.سابقاعناللوحة"هذهتميزاختلاافاتنلااح!فافناذلكومع

عنتميزهأو،الشمسحرمنمظلةتقيهالواقفأوالجالىفسرجون

صجونهوبالشبكةالمحنت!ورينوا،صىإلاعداءيفربالذيوا،.غيره

اعامهاأفهدلرجونويفلالمرشعاىتجلسنالربة.الوب1ولش

هىالسابقةالمصورفيرؤيتهاعلىت!صدناا)خطالممذقة1الثيل!إن

اتجاهكبوادريحكسهذاكل.إلاعذابئشكلفيبسيطةتحويراتمع

نلاحفاذ،(واناخيد-إن)صجونابنتلوحةتمثلها،جديدةفنية

ليستفاللواحة.سبقماتقليدعنالاكديالنحاتابتحادالفورعلى

صحيح.فقطاحدواثهدعيهانقىدائريةبلمربمةأومستطيلة

متلرجة/ألالكذاقانا،لا،المعذق0أ/لثوبترتديوافا-خيد-انان

سرجونابنةتميزولم.ومستقيمةمتموجةبينهمالفاصلة11والخطو!

.!29صورة؟)بطولهاأايضابلاسهاابلباخدحهاعن

تحراكاتبرسمإلا!لديإالنحاتيكتفلم،المحاركتصويرمجالوفي

يرتدونوهم،المقاتلينتماركلناصوربل،السومريإ!دالنحكالمسحر

القسو3اإعنعبرواقد،احيانا1وصد)يةعئزرمنيتألفمناسبالباسا

إنهمايرقابهمفيوالسلمالمكبلإن1الاسرىبمنظرتمب!أصدقوالوحية

هذهاوبخلااتا(39صورة)بالحبلالمربوطةكالنعاجبالسلممربوطون

اللذين11التمثالين0فان،الومرياالنحففنأثر.تحملالتى!االااعمالا

وصنمابالماضىصلةأيةقطماقد(مانيثوزو/)عصرالىيعودان

م3لحاالتمثاينحتالمنطقةتاريخفيمرةلااولأذ.جديدفنىباسلوب

لقد.جداقصيرةاثيلأ/لتماكا(نتن(1بحدالطبيمى11الطولاويالحجم

مدةاستمماله1انترالذي1المعذق1المئزرفاستبدلايفاأاللباستير

اطرافهاو"أأبهأهدازينتا،محاكفففاضطوايلبمئزر،الزمنمنطويدلة
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طحمة111خطويلىاياتنهاجدلأوضغرعنلختلتي111بالر.اريب

يحولالمملىقإالجلدي1الثوبافيهاكانإلديأالواقتوفط.ابمضهاالسدى2وا

خفيف!المنسوجالئوباننجد،بهاحرإكلاجامدةكتلةالىالجسم

بالج!م.الحيويةإدلألحراكةنيبحثمتمواجايق!

اكداعر(ش-الاقوياءاكدملوكخر2وهو-سنإمنرااعتيىمندما

.مدا،اخذقدالجديدوالاسلوب،تبلورقدالفنىالاالجا.علا!لان

الثالثاالجيلأعصرعنإي،ثكlهدأمصرمنلدينالشانهاقعوالوإ

هوإلكي.االجد.يداللباس1إنمنهاايظهرمنصث!اكرصوى،الاكدي

قد،إلاايمنأامتفباستثناءكلهالجسمدسترقماشقطعةعنعباوة

لكتف11تحتبلوصطهصنالجمعلىلدلاواهو01المعتابري2الزاصبح

االكيرتديبكرديارهدينةمنباقربعليهاعثرلوحةونج!.الإيمن

مدينةفيمئرفقدالحفولحسن.المحلىقالفضفاضالثوبسئندام

صننرإمالملكاسرإهو(،9صورة)!لدلبرونزيراسىطىنينىي

ولحيته،الحريضتينوثفتيه،المقوسينوحاجبيه،الطويلبأنفه

ظفلينتهيشبكةشكلعلىضفرفقدالشعراأما.المجدولةالطويلة

4)دةالخاالفنيةالاعمللمنالرإس1هلىانمتبرافناومع.بعقدةاسالرأ1

أعظمباننقولفثنا،المحلانكصنيعفنفيوإسحةخبرةعندنمالتى

ضربرمليحجرمنالمصوعةصننلراممسلةهوأكديفنيممل

صننار.اما.ن!صرذكرىالمله1هدهلخلد.(59!ورةا)الحمراة1الى

متراناردفعها،كقريبامثلثىاللوحةشكل.الايرانيبمالولوبيقبيلةملى

جبلية،محراكةتصوركانتوإنواهيءوإحدمترالقلادةعندواعرضها

الىسطحهايقملم.قبلمنعرفناهاالتيالملاتعندختلففهي

لوكماسطحهاعلىالجنودوفىعبل،مصينةعشاهدابهاصورتحقول

ورجالها.بارضهاالمحرا!لةالنحاتصورلقد.حقاجبلالتسلقونكانوا

ا!ديونيطهنهميناللىاللولوبينعنهايذأفعمشجرةألجبليةالاوض

قمةوكحتهاوالصالنجومصوراللوحةأملىفينثاهد.بالرم!

رصزإلقررونذأتالخوذةيراتديوهوصنارام،امامهايقفجبل

الحفو.ايناشدهاو.\خريصرعهعدوامامهواربوبيته

-vAM-
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وا،الجميلةبالفنونيتطقفيمااما،النحتبفن،يتملقيخماهلاا

نانها41لااسطو/انيةإلااختامعلىالحفرمهنةتمثلهاالتى،التشكيليةالفنون

هي:ثلاثبراحلومرتأللضاار!هرتتد

فيهوانا!إ-خيدإنوإبنتهسرجونعصر11،يالا!ل1الجيل،اعصر-ا

لختم.11عيلىالسابقالعصرمنموأضيعالحرفيونصور

حيثوعانثتوفىوريموضإالكينعصرأيالثانيلجيل11مكمر-2"

.جديدةعوإضيحظهرت2والسومراياالفندأئ!زال

أ،لمصربحقيحتبراللىيينانارامعصرالثالثأبجميلمصر-3

فهي:أضيعألمواإأهمأما.إالاكديالدهبى1

وSلبفا11انtحبولبهاجماسدمن!ا:مميوانكمشمدعر4-ا

ومئزراصدارةإوقلربشكل!لىقبمةابردديواقد.لثور4االافانا

إثنانكلتابككاش!ستةإوأربحةمناللشهديتألفعافالبا.قصير!

نشاهدماوكثر!.اويةزاشكلعلىثنيتالتيبلاايدايبصضهمامع

صودة)اليفاحيوافا"وعنز!وإ.حدكليه!ممتصالبينوأثبيناصدين

(ب،!،69

عتقبلينجالينشخص!ننرىوفبها:هثراب-مصس2

إلالظنمنلثرإب11ي!متصانواقد.11،صوسلهمايقدمون!الخدمبينهما

المزفمثلجانبيةمشاهدالمهدtهكافقويرإ.أنابيببوسدة

هداويمكس.مختلفةبأوضاعحيوإنكصوراأوموسيقيةالاتعلى

*،!لديالمصروحتى،للالاتفجرعصرمنلىبهالفنافندعلقالموضوع

.(د،!،69صورة)

حضرةنج!منحبدمثول!لبفبةرإضوع11بعاالج:*تسماعثول-3

يسكبأو،الربحيوأفاالمتبديقدموقداقفاوإاوجالاربةاورب
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أكثر،أو،شخصالمتبديصحبوقد.خر2سائلااوالماءأمامه

كاهنااوإصير!ربا/ايكونقدوصي!ارتإاوإالربالىايقلمه

ئا.واهـ.،69،1اصورة)

صورتفقد.الحرانيينإاهتمامباالاالهةإحظيت:!هةكمثيل-،

ا.لارب!وصن.صتحددةوباشكال،ابهاالخاصة1!وفىامامعإ،ختامعلى

فياو،المزشعلىجالىواهوثلالديا،س!مثىالرب:اعثلواالكين

(ص،ز،69مورة)يهيب!حرقلرب

اللىيالماءنافورةبهتحيلىالمرثىعلىالىجاالمل!إاله:لمياالرب1

مثل*خرينألاربابواالمتحبدونمنهيتقد،موافد.إ،لسمكبهببح

.1(ى،ط619صورة)شمثسالرب

إالجو،ورب،الحنشوإ،لرب،عتر"لربةAىالبلافافةهلا

،يناللى*راابعرأكالسصر!لهلى!االمميزةالمثافدومن،ال!خصوابةورب

.(ل،ك،66صورة)يتصاردكونهم2ومنلوا

الحكاياتإأو،الااساطيرأتصوايرالااكديإالفنلنابدع:يلأسى-5

ونقل،امإلاختابمضعلىايتاناايةصكلانصور.الادباءااهااروا1التى

قطيحهوتو!لاعودحايقفمثلانرإهاذ.محددةمثاهدخلالمناحدااثها

سياجنوقاد-حكألىسيرفحهيالطيريتظرهبينما،الحظيرةفي

.(م69صورة)الحظرة

.(ن69صورة،)ثورظهرطىإ!بدمثل:المحنحأ!بد-6

يصط!ادجبليةإوصهلةأراضىنيصيدئااهد:الصيد-7

.(ص69صورةأ)بالرمحإوبالسهمالحيوإنا،نالانه

.(ع69صورة)ثورأواإسديجر.محراث:هص6لة-8

!ل،القصيلاتبحضتفواتنالاوحتى،الفصلهلىاختامونج!

1،92-
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*ثريةالموإقعنجاالححرهذاالىجزء/1ارو!دمودال!تيالطبقاتإلى

التالية:1

الطقة،(ايبلاإل!مرد!تل-ا

لقرايبا.0002-0522))وو

يباواتقر0522-0235!مأا!

0022-0(35؟عثرالحادية1الطبقة،(والألخ)عطانةتل-2

قرلبا.

تقريبا...؟2-0023كم!ولالطبقة،اجاويت-3

ئقريبا.0002-؟(.5)لبقةاإ،ةحما-،

الرابعالمبكلرالبروانزيالملمصرحضدةالنماذجهلى.كمثل

للمصرتقرببامطابقةوهى.الشامبلادفي(تقرايبا0235-00021)

هلاحضارةمخلفاتتمثللانهاعليهاواقتصرفا.الفرينبلادفيالاكدي

ذكر!ناها،!لالتىااث!اتحوىلا.لانها،لفصيلبرنوذكرناهاالممر1

الكت!.هدافيواجممهثىءبكلالاحاطةنرفبلاولافنا

"،"ا

-؟11!(-



سىانحالفصلا

!برميولبصروو!روو!رمما

ل!رلئبلِردبخب

مثحعة:ور2س!-2

الممالكوإ،خضحوأ،المن!مةنيو.اسمةمملكةاولالاكديوناسس
اعتمدقدإاللرلةهدهتاسيسكانولما،،لسيطرتهموا،مبيرةالصفيرة1

ظفاءهمةفترتعندماسلطتهاضمفتفقد،المسكرايةالقوةعلى

موثيةlالقبائلفاندفمتإ،للوالةجم،الى!لا-لألو،صى،سننارام

ا،لمندقعلى.!وت!يطرو.القرىالدناتلمر،اكدإفحواايرانجبللمن

نإوبما.تقىلباالزمنمنقرنلمدة،أكدواسومربلادمناليةلثما11

التململ،اامكنه،والسيطرةالنفوذعنبحيدابقىالسولمريالجنوب

امنمافيين1بمسلادة.جديدمن*كديةالسومريةالنهفةوبحث

يخماييطرتالتيالممالكاسسوا!إالبلادفياتفلفلواالذينالاموريين

تمتالتىالاثريةالمكتثفات1منويتضح)،1(.النهرين2بلادكلعلىبمد

مو!،منحوتاتو،سارإيةاثاارايتر!لوأل!لكوتببن11انا،إلانأحتى

البلادإعلىسيطراوأقدفهم.الاناحتىمؤ،!لدفنىعملايا:ليهميب

لكلانالحض!ية!الغلبةفبفت،حضاوةلهمتكنولم،للاح،11بقوة

وسومرايبن.ا!لديينمنألااصليينالبلاد

،ْأوروك)الوركاءقويةحاكمةسك،تبهاقامتالتيالمدنبينوصن2

موتين.11علىأوتوخنكالملكهاقضىاأ.لتىالقديمةالسومريينعاممة
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الحظيم.جوديةملو!لهامن!لانالتى(-لزلومدينةا)لجشمدينةوكذلك

لى!لألةسميتسلالةبهاقامتالتى،لثهيرة11ور17مدينةانبجاالى

أسينمدينتىذكرئففلوالا.ورنامو1.أمؤسسهااواكان،الثاملثةور11

البلادعلىسيطرتانلبثتما!لنحانيةسلالاتبهماحكمتالتىولارسا

.سنرىكماالبابليةالدوالة1هى.قويهةدوالةعنهاوإ،نبحثت

:بالممارةنبدأالمصراهذ!لاثاردوإستناوفي

المممارية.أالمصرهذاانجاذاتامنألزقوارةااتمتبر:المصرة

عريضةقاعدةللزقورة.صعبد.فوقهاايقاممرقفحةمصطبةوالزقورة

تقام.أحيانا1م03-02منارتفالكهايبلغالكلمستطيلةاواامربحة

انااحياابمةورأوثالثةثا/نيةمصطبة،الارصيةالمصطبةي11إعدةا،لقافوق

جدرانحوليلتفثرجبوسإطةالممبدالىويصحد.مساحةأصفر

صلزاوفياإوملتويالثكلاأخذاقدفيكون.لمعبد111الى1يصلحتى1المصاطب

ويصعد،المحبدحتىالمصاطبيخترقمستقيماالدرجيكونلاقد

الخاراجية1الواجهات1تكونقد.مائلبدرجمصطبةكلفوقمنإليه

تزين،لداخل11نحومائلةالبالفا1اواعلى،الارضااعلىعمواديةللمصدب

.(25مخط!.)فجواتبينهاتثكلبارزةبحضادات

م!ينةزقورةثرإسةمنالزقورةبناءطرايقةعلىالتحرافامكنلقد

إلبن2مناكثرأوااطبقةمدت:الىالتاالنحو1علىبنيتالتى1،اءكاالوط

الحصير،فواقهاوضعثم،بمءاالمجففأو(إلطابوقا)الموي

القصب.1عيدإنمنبحزم،11(لحصراستبدلت11حيث،الاعلىحتىوهكذا

ابثخنالبردىمنحبالفيهايوضع،شاقواليةثقوبالطبقاتتتخلل

تخفيفمهمتها،مصطبةكلنهايةاعندبمضهاالى1وتثد،الرجلذراع

.للزقورةالخارجيةالكسوة1علىالدل!اخلىالضغط1

دمب!االحالىبضكلهاالزقورةكثتإناانيماالجزمعليناالصحبمن

ومهما.اخرىعواملنتيجةنشاتانهاأو،ا؟لهةتقديسنيسموعن

نيالاهرامكتفاهىالتي،الخالدةالدينيةالاوابدمنتبقىالامريكن

النبل.وادي
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اوروزقورة،الوركاءزقورة،النهرين1بلادفيالشهرة0اتقوراالزمن

نأجح2اونر.متهدمةانتكاوكلها.القمر!لهاوطناموالملكبناهاالتي1

القديمة،الاكديةالسومريةالممابدمخططكعنيختلفلاالمحبدمخط!

اثورخنصوصمثلقورةالز1محبدوصففيالمتأخرةالنصوصماذ!لرتهلأن

وتتوسطه،المنصة1تتصوهالثكلم!طيلو،المبد.ذلكيدتؤهيرودوت

بل،الممرهلىاصنجزاتمنوحدهاقورةالز1ليست..الندور1منضدة

ممثلوللملك،ا،نسالةوزوجتهللربشيدتأخرى1عبادةبيوتاكت!ثفت

ملكيةدينيةبمناسبكالناسويستقبلوا،فيهليقيموا،الارضعلىالرب

المعبد.أورفيأنكىومحبدننكالممبدنذكرذلكعلىوكمثال.مصينة

يحي!رئشىمدخلله.الملكيةكالقصور،سوربهيحيط،ضخممجمع

باحةتحقبها،الثكلمستطيلةةكيباحةالى1المدخلنمبر،برجانبه

ثكلعلىبوابةمنيتالف،الكلمستطيلبناءفيها،منهااكبرأخرى

المحرابوفيهاي!لخلوةتمقبها،الاستقبالوغرفةباحةتليهصيربيت

أما،الممابدببن!يتملقفيماهذا.(26مخطط)الربوتمثروالحرش

الا!لدية2القصوريننيذكرفارقانجدلافانناcالقصورببناءيتعلقفيما

واحدفالمخطلى.أورملكىلجيثووناعو-أورقصورو،و،أشوربراكفي

الملك.وربوبيةعظمةيجسدتقريبا

والقصور،المعابدببندالاخرانبماتهمنترةخلالالسومريوناهتموان

الاثريةالتنقيبككشفتفقد/.لملوكهمالاضرحةإببناءإيضااهتموافلألهم

فوقشيدتالتى،الثالثةاورلسلالةالملكية،المقبرةعلىاورمدينةفي

للمدينة.حميةالمثراوية/الزانج!ل!الاواورسلالةملوكمقابر

،يخصاضرحةثلاثةيضمكبرضخممجمعمنالملكيةالمقبرةوتتالف

بنىبينما،أورفاموالوالده/الارجحع!لىبناه،الدي،اشوالجىالمنك1اوسطها

شيدفقدأصرسنأماا10الرقيةالجنوبيةالواجهةعندضريحالنفسه

هدهفلن،ألامريكئومهما.إلفربيةالشماليةالواجهةعندضريحه

فيماولنصف،اصة2لدر211،وتستحق،ا؟ناحتىانوعهامنفريدة1المقبرة

.(27مخططا)الااوس!1ضولألجىضريحيييى
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،وفوثهاالجثةفيهاسجيت،الارضتحتحجرةمنالضر!يتألف

يشمل.الحجرةوردمت،الدفناتمأنبعدشيدلدي11،ألملعلوايالطابق

م(،2و05)صميكةجدرانه.2م26*38قدرمامساحةالعلويالطابق

باح!ةمنيتألف.كملا!لىالقلراستمملنبينما،المشويباللبنبنيت

قية،الريالثماليةالجهة1فييقح-لب!مدخلمناليهانصلكب!ةسماوية

منهاتمتدحفرةالباحةوس!في.جالبكلمنالحجراتبهاوتحيط

ممنوعماءحو؟ضوبجانبها.الخارج4إدىألياهدمتصريفأ؟جرانابيب

الطقوسأثناء1يتخدم،إلااصفلتبملاةومطليمثوي،الطينمن

مثلا.الدفنعندتقامالتى،الدينية

الدهب،منبقطغمصفحمامومنها،ونوإفذإبابواالبنل!لهذاكلأت

كثتالحلاتبحضونجاا.مثلابالصدفمزينعلايخثبىماهوومنها

الجهةمنبالباحةالمحي!الجناحأنويبل!و.ايضامزخرفةالجدطان

بدليل.الدينيةالطقوسواحياءللحبادةمخصصاكان،الفربيةالشمالية

غيرالبناء1هكافيالحجرإتهم0411وعصطبة!هحرإبملبحوجود

عنمدرجاسندالنربيةالماليةواجهتهاعلى.هرقمالحجرةالعكي

وأمام،منخفضرتالمدخلتضمالتىالواجهةوملى،أقسامثلاثة

الزاويةوأمام،نخفضةمصطبةشيدتالرقيةبرالشماليةالواجهة

وكثت،بلاسفلتالداخلمنالجدرانطليت.مرتفمةمصطبةالغربية

الىتنتهي،(اقنيةا)ميريبالرتفوقمدت.الدهببقطعمزينة

جثبإ؟لىهدا.ستةمددهاا؟جرمناحواضىفيوتصب،المصدب

ولاشك،الجنويةالزاويةعندوميزابين،الاخرى2المصطبةفوقميزإين

المهفيهاليجريالدينيةالطقوسفيايتمملتقدالميديبهد.أن

نوقها.مثبتمثقوبوعاءمنخر2ساللاياو،،الزيتأو،الطهور

رقم6الححرةفيفخممدخلطريقعنفكان،للضر!الوصولاما

حلورالصوصقبلمنمحفورةالارضيةكلأتا.المبلطةارضيتهاخقه

ك!ءكعاIمدودالمدخلفبقى،يصلو!لمولكنهم،الضريحالىالوصول

ضر!يتبمه.الاسفلتملاهـمنمعباللبنمعقودقبوعنعبرةالضريح
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اللصوصانوببدو،الاسلوبابنفىمبنى01و11الحجرتينتحت؟خر

الضريح.الىالوصولالقففيفتحةطريقعنحاولواقد

الدفنا!3مراانونظن.الضريحفوقكبربيتوجودالغريبمن

تقاليدعلىجرياالقيامةاحتفالاتتقامكما،فيهتقامكلألتالقداسوإ

حيا.يبحثالميتأنمرةاععدوا1الذينالسومريين

/التمائبل،صنكبرهمجموعاتالمصرهذاعنورثنا:متملأديلندت

اللوفرمتحففيا؟نالمحفوظة1جوديةلجشوراعيملكمجموعةفيها

مادتها،الاكديلنحتا1لفنا!لااستمرفهى،لتقنيةا1الناحية1ومن.بباريس

الخلرجىومظهرها،الاكديالعصرفياستخدمالذي1الديوريتحجر

واقفاجوديةتمثلالطبيصبالحجموهى.الاكديالمصرلتملأليلمشابه

ورغما.مثلاسنكنارإممحاربابطلاليسولكنه،ورعاتقياجالساأو

الهدوءتجسدنلألها،القاصيالديوريتبحجرنحتتقدالتملاليلأن

خلالومن.عادةالمتمبدينعلىتسبطرالتىالنفسيوالاطمئنانوالرإحة

فييزيدومما.فوقهابالكتابةيطمسهاالتىالحركةالفنانيظهرالثوب

تقرسارقبةبلاالكتفينيحلوا،لذي1الكبيرالراسوجمودهالتمثدثقل

.(67صورة)

النحت1قوإنينانلوجدناجو/ديهحمىبابااورأتمثاللى11انظراناماوإذا

وليى.الجموقوةالمضلات1اظهارحيثمنمسيطرةبقيتالاكدية

وبمض،المضلاتاظهارنيومهوته،السومريالفناندقةعلىادل

ظهرتالذيجوديةإبننينجرسو-اورإتمثالجذعمن،الضماعضاء

9مورة)مورةأجملفيوالظهرالايمنالحفدعضلاتعليه A).

نأونلاحط،السومرايةاثيلالتما11بينمنانتقيناها1قليلةإمثلةهلىه

وزياللباسفيالاالرج!تماليلعنلختلفولاقليلةالنسوةتملاليل

بها.تتزينالتىوالحليالوجهوملامحالثححر
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:اخرىلنيةعناعر

البمثعمرنحلأدىانا.الحجريةاللوحكعلىالحفرفنمنيتضح

.الاكديوالمصرالسلالاتفجرعصرفنانيقلدوأقدالاكديالسومري

فجرعمركلوحك،مركزيوتقبمستطيلشكلذاتجودبةلوحةفهذه

.االاكديالعصركلوحكمزدوجنافرإطاربالمهدويحيعلى،السلالات

عهدوفي.الربأمامجوديةمثولفهواللوحةتمالجهالذيالموضوعأما

بنقوشالاخرىهىزخرفتقدالممبديةالحجريةإلاوائاننجدجوديه

جوديهةحاسنينكيزاداالربرمز-احدهاعلىظاهرهوكماتمثلنافرة

عجيبانانانحيوبهمايحيطو،ومنتصبانبمضهماعلىملتفانثحبلألانهوو

وخلفيتان،الاسدكقلألمتيأماميتانوقلألمتان،أفمىوذيلرأسلهما

علىالحياةينبوعأيالماءنافورةنرىمحبديحوضوعلى.النسركقائمتي

المواضيعهذهان.أرب!وتحملها،المياهيخهاتتدفقصفيرةجرةشكل

جديد.باسلوبصورتوقدالابقةالممورمواضيعمنمتوحاة

لاالعصرهذامننملكفانناالتاريخفجرمنذالمتبمةالتقاليدامعوجريا

.أمتارثلاثةعلىأحياناارتفاعهايزيدالضى،المثوهةالملاتمنعددا

اللوحهعلىوالملوكالامراءتصويرالمصراهذافيالجديدالهامالموضوع

بعمرهم.وي!"لمدحيلالهماطالةلهة71منويلتمسونيطلبونوهمالمسلةأو

.واحدةغايةيحققان،فيهمسلةونصبللمعبدأميراتمثالنذرأنونمتبر

هذهإداءالمسلةتحرضا،ميروتمبدصلاةالتمثاليصورحينففى

الراسحاصرجوديههووها.الربمنالاميراقترابوكيفية،الصلوات

ر>أرب؟حماية،1نينكي!زادربهويقودهأليمنىبيدهغصنايحمل

عنهايبقلموالتي،الربعليهايجلسالتىالمنصةالى،أمامهيقف

صورة)للحياةالاعظمالربانكىالىيحودالذي،الماءرمزمنجزءصى

9!).

لاملتين،اورْملكناموواورلجئىملكجوديهلوحتاكانتولو

يكنلمن11،الاقلاعلىالشكلحيثمنمشابهتاناللوحتينانلظهر

2+.يمةالقد11؟ثلر-503-
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تم!ثلحقولخمةالىمقسمةاللوحةا.محققاالموضوعحيثمنالتابه

،جداهةمواللوحةفانقلناوكما.لاربابهأورنامويقدمهاالتىالخدمك

التى،الاسطوإنيةالاختامععبمقارنتهاالا،مواضيمهاتصوريمكنلا

التاليةالمواضيععليهانقئت

(0011صورة)ا،)بهةالىالتقديممث-اهد-

(ب001صورة)/الربالملكالىالتقديممشاهد-

(ب001مورة)الحراكماهد-

(ء0001صورة)متنوعةاخرىمثاهد-

هذالملوكالاسطوانيةالاختام1منعددلدينايتوفرالح!ألحسن

تساعدناأختامطبحكمنعددتتوفركمااسماؤهمعليهانقشتالحصر

فنيا.ورراضهالختمتاريخعلى

الىيقدعونوهموألامراءالملوكوطبهمانهاالاختاممنمجموعةتصور

هذاالفنا.لوناستوحىوقد.منزلةالاقلمساعديهمبوساطةالارب!كبر

تصوركمايرالتحو1منبثيءقلدوهاالتى1الاكديالمصرنقوشمنالموضوع

!و،بجلدمغطاةاريكةاومقحدعلىجا!،الملكأخرىاختاممجموعة

بلباسهأورأسهبلباسويتميز،متمبدونبحفرتهويقفالربيمثل

عامة.

الاكديالمصرمنألفناهالذيالمراكمثهدفهوالثالثالموضوعأما

عناصروتوزيعالحركةوفوةالاشكللنوعيةفيواضحاختلاتمع

الاماميتينبقائمتيهيمسكالذيالمجنحالاسد1علىالمشهديقتصر.ضوعالمو

.الماريالبموبأجنحتهالثور-الانان

:.مفىا085-0022:الثلاليةمارىممل!ة-ب

الحكم،الىالثالثةأورسلالةووصول،الاكديةالدولةيقو!بعد

الفراتحوضعلىسلطتهاماريالتعادت،الجنوبيةالنهرينبلادنج!

-70/3-
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السومريين.الجنوبملوكمعجيدةعلاقكعلىوحافظت،ا،وسط

1(شكالالو"السومريونلقب!همالذين،ماريملوكمنبعضاالوثالقرتدكر

ادغمتوقد)شحئمنمؤلفكنمانياللقبمذاأنونرجح.والىأي

كدلك،الامركمانواذا،(أناملك)ايانلاو+ا/اللاحقةالكلمةبنوننونها

.التاريخ)15(0ذلكمنذالنطقةوصلوافدالكنملأليبنأنانفترض

ايلوموايثتوب(كينابيل1)فيافيلالفترةهذ!ملوكاشهرومن

دجن.وهلألونعرراوهتلال،عثارويوزورداجانوتورا

المبثىارمموالذا،اصلافهمجهودمقدرين،الحمرانمجينهؤلاءكان

قمرعمرانبدأعهدهموفي.فوقهاوبنواررموهاأو،المتداعيةالقديمة

أثارابمضهمتردُوق!د.ليمز!ريبقصريحرفالذي،الهيرماري

يليفيمالهانمرض

الحرتمثالعلىأليمزمرىقصر)ماريقصرمن65الحجرةفياعثر

التىالتملاليللمأجودمنبحقوهو.جيدةسليمةبحالةايلوم-ايثتوب

العصر.هذ!فنومميزلماتخصائصتمثلوالتى،العصر1روحعنتمبر

واليدين،بهالمجطينوالذراعين،الجذعالىنظرناماواذا

حجرمنتبرزأنيندر،متطيلةكتلةانهالوجدانا،فوقهالمتث!ابكتين

سعيتماملكيففيمر،اماهرااالنحاتكان"إناإلا،!دالديو!يتصلد

السطحعلىالجمأعضاءتفاصيلبحضبالرازفيكتفي.الحجر1هك

منخالبيطاللباس.الكتلةداخلالفىعلىيتجاسرأندون

جوديةتماليلمثل.بدائيةساذجةشراريبذاتواهدابه،الطيك

تطورطريقعلىالثانيةالخطوةيمثل.(101صورة)باباأوروحميه

الستيلاليتحجرمنتمثال،بالذإتملريمدينةفيالتماثيلنحتفن

بمتحفمحفو!،ايلوم-إيديللحاكمصابوشكليحجرمناي

قطمةالثوبأن،التمثالهذأفيالنظريلفتماوإدل.ببلريىاللوفر

السفلية،إلاطراتعلىلفتثم:الخصرعلىطرفهاثبت،!ليرةقماش

فوقومن،الملويةالاطرإفعلىلفتثم،ألاايسرا،لكتففوقفمتفر
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كماتغ!قدالثوبشكلكانوإن.الصدرفوقتتدلىا،ايسرالكتف1

يلائمأمبحبحيث،ايضاتيرتقدالجسمنوقوضحيتهفان،اينارا

ناذلكعلىزد.حركتهمعمنجمةطيلالهفتبو،الجسمحر(كة

الضلعكانفان.الثوبحافةحبةقصسأوطويلةأهدابهشرإريب

وإن.طويلةالشراريبكانتلدية11خيو!تنتىحيثللثوبالقمر

ومع.قصيرةالرإريبكانتاللحمة1تمقدحيثالطوءيلةا(لحانةكانت

لنايين،عدرهفوقلحيتهمنتبقىمافان،مفقودإلتمثللاسرإان

ايلوموايديايلوم-ايثتوبشمرتريحةبينالواضحالفرق

01(201عورة)

قديمةفنيةخصالصملريفيعثتلر-بوزيورتمث!فياوثتجلى

صن،ايلومإيديلباسعنمختلفالتمث!هذالباسأن.واحديثة

محهويتفق،بالثرإلىايبإهدابهوتزيين،الجسمحوللفهطريقةحيث

الذيالهماموالث!ء.احدواالثعرزيأنويبدرو.المامالمظهرحيثش

خوذقهكونصننالامعصرالىيمودقدايمبتقليدالتمث!هظيرب!

.3011صورة)الملكهذاالوهيةلتأكيدبقرنينمزينة

فان،الجداريةبالتلوينكيتحمقفيماأماالنحتبفنيتحلقفيماهذا

الرئيسةقاعاتهزينتقد،ليم-زمريالىانسوبالحظيمماريقصر

كلهاونسبت،ا،ثريةالتنقيبكعليهاكفت،جداريةبرسومالهلاة

بمينأخذناماواذا..مقغرالثامنْالقرنالىأي،ليمزمريعهدالى

لناجلز،قرونعدةبناؤهاستمرقد،اله!ملريقصرأن،الاعتبلر

أنهاأم،و.احدملكعمرمنية9الجدياررسومهكانتاأذافيمانتاءلان

.أأجيللعدةصنعمن

ذلكومع،بدقةالتلويناتتأريخمنتمكلنناطمضةادلةلاتتوفر

بمضوترتيبتصنيفعلىتاعدناالتى،الفيهايدلائلبمضفهناك

ومن!الرسوم.الحمرلهذاالفنيةا،عمالضنالجدإريةلرسوم2إامثل!د

لقاعةالجدارايةالرلومالمصرهذ!أعمدمنفنيانصفهاالتيالجلاارية
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عليهاعثرواأنبحدالمنقبرنرممهاالتى،(132رقمحجرة)الاستقبال

بلاصل.تزينه!دان!تحيث،للقلثةالفربىالجدمارأماممتساقطة

والا/حر،وإلااسودالاايضالالطنافاتالراسومكأنبالدكروإلجدير

خمسةعلىواوزعت.مباشرةالطينيةالجطركسوةفوقرسمتقد

أورنامو.مسلةفيالحالهوكماتماما،ممينمشهدمنهاكلفي،حقول

على،أورنموومسلةالجداريةاللوحةهذهبينالتشابهيقتصرو،

اصدفيالملكلاهد.إيضاوإللباس،الموضوععلىبل،فق!الشكل

سميكة،حافتها!الشكلبيضوايةوقبعةممذقاثواباير"تديالحقول

يسكبالذيالقدحأصا.اورفلاوابلحيةأشبه،م!طيلةطوايلةوالحيته

الموضويمةاا،!إنيوإ،ية3بجوالخاصننكيزابقدحفشبيهالمقدسالماءمنه

والتي،الثالثةابررسلالةعصرالىتمودالتىبتلكشبيهةالربامام

قمةفوقالمرشعلىالربيجلس.ا؟لهةاأمامالاغصانابهاتوضعكلألت

الربوايرتدي،الثقيلاللفدفو،الااسودالمظيمالثوروخلفه،جبل

.(1(10صورة)إورنمومسلةعلىالربابناجشبيهاتاجا

عتارالربةفيه(خاصحقلفي)خر1ثهدانرىالمثهدذاهفوق

بربوسدةالملكمنهايتقدم،وإلهرإ!ات،بالفؤ!سمتسلحةجالسة

هد/ارلوحعنتعبر،التفاصيلأدقوحتى،واللباس.الموضوعخر7

المصر.

ىا!132للقلاةالجداهـايةالرسومننسببيناهالديهلاوبمد

.ايلوموايديعشتاروبوزوردأجانتوراالحكامعصر

!!.م00102-0225)!لأ4!مردخ!عمر!
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..مقTV*0عامحوالىايبلامدشةعلىث،ملوضيدمارفضى

تبطؤ.وولوانت،انقطاعدو/نما،وعمروهاأهلهاع!مايرعاناوالكن

القصر0هودمارمنبايبلالحقماعلىشاهدابقىالذيالوحيدءوالي

صفصفا.قلكاا،كديونجملهأنبحدهجريiD،المحترقالملكى1

باثالتأ-دد1منتمكنواقدانقبونفان،بدايتهفيالتنقيبكانوان

.بصددهنحنالذيالدورالىيمودكان!الممبد

ا.لممقلفخلرثبهةكانتفانها،الفخديةالانيةبالنسبظلىاما

اسمالفضرمنالنوعهذاعلىأطلقوقد.Jأ-ل4حماةوالفخلرل

منوفيةأعدادعليهاكشفالتيا،وانىومن.المادي1الملونالفخار

الضرجيةوجوههاولونت،عياديترابمنصنحتالتى،الاقداحا

لثكلحززتأوخططتثم،البنىأو،بالاحمر!أحيانا،بالاسود

.(1إ.5الصورة)متمو،جةو11،لائطدةخطوط

،الصنرةالجرإوسننوعا!لتف،الاقداحاهذهجانبلى2وا

اجزأؤهاطليتالتيإلافيةاأي،المقثورةالمد.هونةالانيةباسمالممرروفة

الاالوانمنليبقىكثطتثم،الاحمرااوالغمقالبنىباللونالملواية

دقيقة.اوثخينةمتموجةأ!د.ائرايةخطو!

المدينة،منص!القطاعفيالممملرايةلبظيا11أنالمنمونلاح!وقد

هالل.حرايقب!بودمرتتهدمتفد،الصصرهناالىتحودلتيlو

ينة41صراتأطرإعلىقةمحترمختلفةموادelkflواجود،/حظو!كما

للدصربويطةثفيةثمرضتتدأيبلاأنظنو!لظ.البصرهلاإلىتمود

خار/جيغزوأشعلهاانفيا

-الومريالبمثوممرالاكدياالمصرفيقنلاالملىيهلاوبمد

تضيبامتزاسنةالمصورهذهانندكر،ايبلاأواحالةماريوسكلةالاا!لدي

الفترةفينؤرثغهاللىي،الشامبلادفيالرأبعلقديم2البروانزيالمصرمع

010I-0/035منالممتدة iتقرايبا...مقه
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المنقبة.لمالاثريةالمواقعنيكاضابكتكتفلم،وايلاماريوباستثناء

كانتالمدنهدهأنعلىمؤثرهوبل،الاهميةقلةعلىدا،،لةليسوهظ

اثرمنبهعااكتثفماأنالحقوفي.وإلتقدمالضمو1طورنجمالاتزال

عنيمبرالفخلىيةا،لانيةوخاصةاليوسللاستممالواثرأتسداية

المصرهذ!فيهايتمئلالتىالموإقعاهمومن.التخصصمنعاليةل!راجة

-02022)01وألطبقة(ق.امTV-.-0235)ااالطبقة:اللالخ

(ق!.م01502

الانقطاعوطبقة(0022-03؟0)=3-2-3الطعة:اجاريت

.(.مق0002-0022)مهجورةالمديةخلالها!لا*دتالتي

.(ق.م01002-0024))=!الطبقةحماة

لطبقة113(حطين)بكارو،!ثلنهر(الطبقةبرأكتل

تنشروهمةكث!ةاخرىموإقعثوجدالمواقعهذهجانبوإلى

أثدعلىفيهاكثف،السدبمياهتفمرأنوقبل،الفرإتضفافعلى

منهاونلىكر.والنشرسةالدطقيدلاتزال..مقالثالثالالفالىتمود

اجعرا).حلاوةوتل،سلنكحيةوتلكيرةحبوبةوتلحديديتل

إليهاواثرسترأصبوركندروةفيقدمتالتىالابحكمجموعةلافها

.(الكت!هذامن6؟الصفحةعلى

ء"،
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سدلساالفصلا

!ويرشي!فِيَولمادبنو،!

النهرينبلادنيا،ثريةالمكثفكالسابقةالصفحكعلىإستمرضنا

والكيثيينالسومريينالىالاقطارهذهحضارةونسبنا،الثماموا

حضارةصنعنج!يونالسومر1ساهمقدوا.والابلويينوالماريين(الاكديين)

علىقلاتالتى،الثامبلادحضارةبناءفييسهمواولمالنهرينبلاد

...وا،كديين،والابلويين،الملريناكتات

النهرين،بلادحضارةبناءفيوالومريونالاكديونالضتركوإن

الثالثالالفنهايةعندالاحداثمسرحعلىمنأختفوا1قدالسومريينافان

كنحانية-بدويةلقبائلالفلبةوأصبحت،الثانيةالالفوبداية..مق

وبلاديزالهرفيبلادودويلاتدولاالبلاد،وأستعلىأمورية،ييطرت

صطوماريأوأشمالهفيروأضو،المراقأوالطفيبابل:منهاندكر،الام

حلبمنطقةفيويمحاد،الاعلىالفرات1صْحوعلىوكركمئى،الفرات

منابعتربودان،الساحلعلى(بيبلوس)وجبلا،حمصقربوقطنة

.الخ...فلسطينشمالفيومجدو،الحولةسهلفيوحاصور،الاردننهر

.الاكديونمنهاالتيا،رومةمنالقباْللهذهوتتفرع

لامورية.'اوبالكنعاليةنفسهاتصفلمالدولصهأي!منن11والواقع

الثماليةالامبلاد)اموروالمصطلحالاجنب!يةالمصادر1فينجدذلكومع

ساحلأووحدهافلسطين)كنمانأو،(فلسطينباستثناءالشامبلادأو
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الجديدالمصطلحظهرالاثريةوالابحكا،ثارعلمتقدمومع.(الامبلاد

ذلكأفيال!بهوفما.(الاموريون1ا/الكنحلأليون)

السومريونوصف.وقدالفربمورو2الاكدية-السوعريةالكلمةتمنى

انهمعلىوسومربابلالىالاميةالباديةمنأقدمواالذينوالاكديون

الاجزاءالشميةبهدهقصدواانهمونرجح.الفربأهلأوأموريين

الحامى1منابعحتىشرقاالثرىجبلمنالممتدةإلامبلادمنالمالية

علىالتسمية1اقتصرتالسنينمرورومع.غرباالمتوس!والبحرجنوبا

حتىشملاوطرطوسغرباالمتوس!والبحرشرقاتلكلخبينالممتدةالمنطقة

دويلة..مقالثلأليةالالفمنتصفعندقامتحيث،جنوباالبترون

المصطلحالاثاريين1العلماءمنعددتبنىذلكعلىوتأسيسا.أمورو

.()17(بونالامور)

ذ!لرماأولانهفابكعانايتحلقفيماأما،بهأمورويتملقفيماهذأ

/مرد!أنلفيإمت!ثفTTIV/7.م/!هتالنص1فيكانجغرافي2كاسم

منطقةان!ايبداوم..قالثاكا(لالفمنتصفالى1تا!يخهويمود،أيبلا

وبمد.ايبلا)18(المملكةمجاوهـةإنتكاالنصا1هذانيذكرتالتى1كنمك

مدينةوعاصمتهااللالخمملكةملكادريميذكرعامألفبحواليذلك

تحيينذمتطيعلاالتيكنمانبلادالىلجأقدانه،العمقسلنياللالخ

الفربيةإلجنوبيةالمنطقة1تثمل!لانتا(نهاالمراجح1منولكن.حديودها

السواحلوصفتحيث،الممارنةرسلأللنج!وردلماطبقاالشامبلادمن

"َكنحانببلاد.ا.لجنوجميالكبيرنهرحوضمنالجنوبالىاالوإقمةالئاصية

هذهالى1و.كنمان)91(بلادمنانهاعلىالحولةلهلنيحاصورومملكة

الواضحمنفانهالامريكنومهما.ايضا"الفينيقيون،)انتسبالمنطق

باسمهم.فميتطكنحانيينمو(طناكانتالشامبلادمن!قمعظمإن

ملريمنوصلتناالتىالوثلألقفانأخرىجهةومن،جهةمنهلا

هذالكل.الكنمانيةهى!احدةبلغةكتبتقدوالمماوتةواجاويتوبابل

اثام1بلادفيانتثرت1إلتيالب!لريةالقبائلأنالعلماء1منكثيراعتقد
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بلاداْلىثرافاوإفتقلتم..قالثالث0إلالفمنالاخ!ينالقراننخلال

كنمثية.كالت،النهربن

إلشسميةا9لملماءمنعددلبنىغموضكلوالازالةللخلااتوحصما

هد.ئحبلىلاكناوانونحن.ا(الاموريون-الكنعاليون)الجديدة

بهنقبلفلأنا،داوالكنعثيونكنمانبلادا)المصطلحونفضل،التسمية

النظروجهةيؤيدماعنهاوينتح،ايبلاوثالقدراسةتكتملحتى،نيا6

كلك.ابرهد.

وابستدل.ممالكبلمملكةهنكتكنلمالمنوإنمنوافحهووكما

بلا*فياشقرتحينماالامورية/الكنماني!ة111!مبائلاناللطل!كالمددعن

القبلية،شخصيتهاملىحانظتقد،دولااستسا،والثامالنهرين

إ/نهرلأينبلادممإلكإنالنظريلفتوسا.بينهاافيمالأكحادتسعوالم

(لجنوبية.الممالكمنوإهمأكبركهنتالشماليةالثامبلادوسالك

.الجنوبإلىإ.لثمالمنانتقناكلمااتنقص21لاإهميةانقلناافانبالغولا

،الوحدةاوللالحلاتسعلمالامورية/الكنماليةالدولأنذكرت

ن*ينصورللاْ.إحيفابحضهامعتصارعتبل،متساللةتهـنولم

على*فوأردسليمع،والثامالنهراين1بلادفيالمام1الياسي1الوضح

.الموكوإالاحلااثاااهم

ألالفمطعوعند"لثالثاالالفنهايةقبيل:*ولىبابلمم!-ا

/كنمايونمالوكمليهاممالكإلىمحزإةبإبلطيدكانت.م.قا(لثا!نى

وإشنوانة.بابل،الارشا،إيين:ممالكابينهامنبرزت،اموهـيون

نابلانواملاراسافيالامرتسلمواقد.بينهافيماألتنلاعاهمهاكانالتي

!يمضإدللكعصر!ىَداملقبيلتهملكااسىإا!للىي،25021-5002

-1702ايراإإشبىالمدياسىأفقدإسينافيإما1822-17630

إشنوفةوفي.7181ا-1827مجرصاالكعصرحشلامملكا8591

.إلاحدإثمسرحعنبميدةالاحيلنإغلبفي!دافتضعيفةسلالةحكمت

بصدهجاءاللىي،اهدا-Wtبوم2سوموبابلعرشعلىوطس

2مطاالقديمةلر؟321-8-



075حمو)رابىأشهر/هم!لا!نأقوياء0ملواك - !كلىأخذاندي11Y11،1ا

/الطردلقفلك.لا/كديةالمملكةاأمجلاوبحث،د2البلاتوحيدمهمةعلالقه

،ذكرتالتى1الممالكا1علىفاستولى،ا(سجو/ن)شرواكينسلكهالدي

/المكشهداواقد.لبابلو!اثمالنهراينبلادفيالزعامةاضبحت!أ

عرفتالتى،السلالةهلىهحكمنهاية49(15-16أ25لمسوديتانا

،الاولاموراشلىالحثىا،لملكيدعل!،الاو/لىابابلسلالةباسمبالتا!-

با!بل.حكممنامثيون،اصكنالدي

الثانيالالفإبدايةعندضميفةألااشو،!يينعملكة!لانت:أشور-2

اAا5(هددشصثرا)حددشفيالقواياالمكأالسلطةتولىولما.،م(.ق

المناطقملىسيطراتهبس!أستطاع،البابلىحمورابىمطصر1782-

أقوىاوأصبح،ماريوأحتلبابلفنافىاوغربيهالدجلة1ثرقىالوأقمة

.د-لمطانه)02(ثور1حمورإبىأخضعتوفيولما.عصرهملوك

الىجرجمثىأو3مثىكراصمتهاعاكانت:كركمشممعة-2

تحريفومو،جريبشىاصمهاكانالتيجرابلسمدينةمنالشمال

الهولوااتالفراحوضعلىسيطرتوقد.جرجمىا"لقديمللاسم

وا!لانت.جرابلىشمالىحتىجنواباباشايو/يفموإقعمنالمحلارة

متبادلةراسائلمحفوظاتهار!،1ضمتالملتىماريمملكةمعجيدةعلاقلألها

.مف.دثرلثامن11القرننيجرجمشملكىويتراميأبلاخندأايئ

المماصرين.ماريملكىليموزمري،لاحدديسمخ-)هددويسمع

عامحوالطمنذندرتإواانقطحتقدالممدكةهذهأخبار1أنااقعاالواوا

لنائبعركزااوإصبحت،الحثيون1لماحتلهاحيث0135عام)وحتى،017

الث!اامبخلادممالكمع(الحثيينعلاقكبتنظيم!فانذي،منكهم

الشمالية.

،ماريباستثناءوهى،حلبعاصمتهاكلألت:حلب/يمحادمملنى

حتىشرقاالفرات1منرقعتهااستدتوقد.ال!شامبلادفيمملكةإكبر
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عثرالتاسح1القرنمنذ.كنمانيةيلالةوحكمتها.فراباإقوسطالبحر1

ملوكهاأشهرمن.الحثي!النظوذخضمتحينمااإTO.)عموحتى

القرنمن!لاولالنصففيحكمااطلىينأ،ولىوحورابيالاولليمبريم

ليميلريم!ومنامرةدع،بهامرتالتىلاحداثtetوعن.عثرألمثاعنا

.ملريفيعرشهإستعلاةمناياهوتمكينه،ليمزمريأختهلابنالاول

ملكا.عثرونلهخفعوقد.عصرهملوكإقوىمنالملكإهلماكانلقل!

مديمعجيدةعلاقاتاقامفقد،إلااولحمورابىواظيفتهابنهاما

توسعدونحالحاجزاالثنالدوالهلى.شكلتحيث،وبهابل

حمورإجميظيفةبملأبىعهدني.واالفربالجنوبنحويلاثو!ش

قمةإلىو.صلت،وغرهمعفانقم،الثلامميليم،يلىيم:وأحفلد.يلارول

االك.لنانبومقرا،الثانيةالماصمة1اللا.لخاصبحتوا،ا!لجد

امالثابدعلىإعإلصرإبدأحتىعرالسلاس1القرن1!طلإنوما

الحثية.1الدولةوإانيةالميتا0إلحوريةوإالدموالةمصر:.ا.لحظمىالقوىبين

أيليا!للكالثهدفيإذأالدرلةهلىهملىأ.لسيطرةفيالميتانيونأفلحواقد

نثبت،انجهلهوالبب،(عثرالسادس(القرننهايةعند)ميليما

الىاثويمىعهدهووالهأصاتهوفرتcبحيائهأرودتا،يمحددفيثورة

اهاغزاحتىطبالميتافيوقاحكمالحينإذلكومنلى.اخوالهمحيثايمار

نه!يةووضع،فأخضمها1(1346-0138)الحثى1شوبيلوليومة

منطبعلىالحثيون0سيطر.يخهاالكنعانىوطحكم،لاستقلاالها

فيالكلولةء!هثار2علىالتنقيبامنياكناومن.0125-00112

مستمر،الاستيطانواذلك.لنايتسنىمميفوامن.حلبعاممتها

وفيرها.التللفيالسكنيةوالاحياءالقلمةتحتوا؟ثلر

عرالثامناوااصعالتا1القرنينال!مديتاو!:مارىممعة-5

استطحنالماماريوثالقولولا.الماليةالثامبلادتاريخهو..مق

القرنين،هذينخلالىوقطنةوبمحاررايماراواكراكمثىاتاريخكتابة

.الاولحددئصيعهدنج!القديمةا*شو!يةالدوالةتو!عنناهيك
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ا.لىالامورية0الكنعاانيةالقبائلانطلقتصريفمن،هل!افيكرابةو،

البلديةمنقدمةلحم!ت-نجةإنبمد،شور2وويصمربابلبلاد

وفيف.عامخم!ينمنلى.جريةإالريةلنقيباتويها،الثمية

السياسية.1أهميتهافاقتقدالحضديةإهميتهااننجددلكورفم

ليميخدونحكم.فق!ليموزمريليميخدونالملكانبهااشتهروقد

18111 - IATOحاولالمماصرابنالقبلاللطوكمنو/!لن!ه.دقرايبا.م.ق

لاخضاعمحاولةفيالنربنحوحطةفقاد.لمملكتهالمج!رةا!لطلكضم

نييفلحلمولما.المتوس!البحراحتىالفرأتمنالئماليةالثامجر

ملو،كها.معحنةملات!إقام،فايتهالىالوأمول

هلربافربل،ا؟شوربينامامليمزمريالثلأسولدهيصمدلم

(هددييصع)حدديمخابنهالااولحددشمثىفعن،حلبالى

حتىالفرصيترقبحلبفياخوالهعدليمزمرىظل.عليهاملكا

!لاوما.منها!شوريينوطردعلريا!!افعلد،حدرشمثىمات

1عامنج!المدينة1ودمر،بابلملكحمورابيهاجمهحتى،يستقر V 5 l

ملريوفقدت،ليمزمريصلالةإختفتقدتكونوبدلك.تقريبا.مق

.M)الخحيبالهلال1حدفيحضريمركزكأهممكانتها

فيايبلاوإملريمملكتاتمرانالصدفقبيلعن.ليى:5ييلا-6

وظروافهم،واحداصلمنالمملكتينفسكلن.متشبهةدلىيخيةمرإحل

اصتقر.م.قالئاك"الالفصنالاولالنصفففي.احدةواا،لاجتمعية

بنفىيميتااللتين1المدينتينفي!"ا/يبلا"و"ماري"القبيلتينشيوخ

حضاسةصنعفيساهمتاقوايتينث!و.لتينو،أسسوا،إلارجحعلىا،لاسم

صعوو،إلاكديةالمملكة(صراجون.)شرواكنايسىأوعندما.إالشامبلاد

-0226)صنفاراماستطاعوا.لهملدرالتان9خضمت،!قعتهااحفارره

لمالتي،ا،يلاباحتلالهإلياصيةالشهمجدخلرطةايف!إنا(2223

تستطعلم،الئاشاالالفمطلحومند.كمارايالكارثةالجنبتتطح

ليموزمريليميخدونفملكما،ماضيهااستردادالكلنعاليةاللالة
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من!احداسماعلىالااثرايةإامتثفاتمنحصلناوقد.ماريفي

ا-لإنتوان.عراالتمسعالقرنإنيحكماللىي،ليمابيتهو،ملوكها

الناحيةمنهممةمر(00162-0002)الامو!لدةاامنمافيةالحقبة

.سنرىكماجدافنيةوالحمرافيةالفنيةالناحيةمنقانها،،الياسية

كم18،المثرفةاثلسإيلملبهةمرا!دزقطنةمدينة:لطئةم!-7

أ!لافوقإثرافةقرايةتكن.لمولو.حمصمنالثراقي1الث!مالاألى

تنقيباتهمفيالاستمرإرامنيثاريونالباحثونتمكنولو،القديمةلمدينة11

علىمشفوا،92913-2791رو(291الاسوإماخلالإصوهاألتىا

.وماريايبلااعناهميةكقللاقدعدينةخرإئب

منوخامة،المجاووةالدولواثانقعنالمدكلة.هدهانجرنتقى

حدديمختزوجفقد.ممهاجيدةعلاقةتلهاكانتالتيصريوثائق

.(قطنةملكحدديسميأختالفلهااتطنةملكأبنةمنصاريعلك

ليموزمويالببليحمورابىعاصراللىي،عموتفيلخليفتهعهدوفي

نهايةوصنلى.الامبلادممالكبينمرموأقةمكافةقطنةاحتلت،الملري

الخاعىالقرن1وبطولمميتها11تفقدخدت111.م.قعرالثامنالقرن1

توفيب،،نميا،فوخشىاممهاجارإمثلصغرةدوالةأ!صبحتقدكانتعثر

نج!دحراو؟هااللىينا،!(لحثييناعنةالفراذلنفومثلهموخضمتوقادش

..نعتقد)22(ماعرعثرالثا!ثلملقرن

منالمجموعةهلىهالثانيالالفمنالاولالنصفشهد،فقدوههـلىا

،ا،حياناكر،افييمفهامعجيدةعلاقاتعلىاتكنلمالتي،الممالك

،المجالات2كافةفيخلااقاحضوياتطوراالبلادئهدتفقدذلكوعع

!لث!ةبابتكواتواصتاذت،ااثديمةانلوروثةالفيةإالتقاليداعلىازتهـزت

يلى:فيماسنتبينهاجديدة

الدينيةا،بنيةعلىالمجرهدافيبحثنايقتصرسوات:-همص!ة1

.وابواباسوإرمنبهايتحلوماوالتحصينات،والقصود
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كدينية؟-!بنية2

إنجدين،الىنوهنا.السابقالمصرافيإالحمارةفنعنالتحلثعند

يذبالاحرىاو،المزسوجالحرامريو.الممبدالزقورةهمارئيسيين

ناعلى،إاثعدعالدليلاي!توافرلم،*نوحتى.المتسالاينإإ!لصليين

الىتعود(التىالدينيةإوالابنية.التقميدهدأعراسارواقد،1امنمانيين

منال!ينيةالاانيةالاقسممماثلةالوئيسيةوأقسامها،قليلةلعصر21هلاا

لى(3الحا1شجالي11موقع)،تربتوممدبنةنج!إكثت.السابقةالعصور

معبد.ثلاالةيضماالنكلمستطيلمجمع،العرإق1نجمالدايالي11يحراض

نمر،جنوبيرئشيمدخلله،!لتيتيولام-عشتارمحبدمنهاالغربى

لشمالى11جداارهانينجد،الثكلمستطنلمةسماويةباحةلى11عبر.

خلفهيقعالذي،الاماسالمصلىالىيؤديااباالرئيسيةاالبوإبةمقابل

وبمالميصلىبالباحةيحيط.المحرإبايضمإالذي،الثانىالاهملىالمص

عنكثر!يختلفلالمحبد1هلىامخط!أناقعو.الو؟ا.عديدةحجرات

عندايقعالدي1،ايمخرالممبدأنوا.السابقالمصرمطبدمخططات

ظفإ.يضافيه،الرئيسيةالمجمعلباحةالثرقيةالثماليةالزا!ابة

!لما،المصلىبل!مقابلمحرابمعسكرضانىمصلىالسمال!بةالباحة

منفمهدهدمالديالجديدالمخططوا.السابقةإيلمابدنجاا،دحالىعديهكان

الزا!ية1عند،الممبدينبينايقعالدي،الثالثاإ!لحبدمخط!هوقبل

باحةفيهفرىولماللىي،المجمعالرئيسية!باحةالغرييةإالثسمالية

.الحجرإتا1بهماتحي!عرضافيوالشىطو،أنيمملىلج!يها،صمل!ية

Aيموالمجمع1هذا2أنباللىكرالجديروا Aالقرنينلى41إيألحصر11هلىا،مطع/لى

تربتومعدينةومن.ا(VAمخطط).م.قالثانيةالا.لفمنالااوالين

المتمثلة1أ!لصيرة(شلا!وبأو3"بثالموافاي)شلاوابومعدينةالىننتقل

مدينةعلىإلاثريةالتنقيبات0كفتجث،بغدادبجوإرحر،ملبتل

واحدةبوابةفيه،قوايرفاصسوربهايحيط،تقرايباالثكلصتطيلة

طو!لانيمةواراقةشوإهـعالمدينةمبافىيينوتفصل،لشمالية11الجهةفيْ

الرئشي،المتقيمالئلرعمنالثمالوالى.صتقيعةعرضانيةأو
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حجرةالاب،وراءولجد.الرق1نحويتجهاللىيامب!الممبديفع

عرضلأ!اممىمصلىالىتنتىالثكل1مستطيلةباحةتليهاعرضالية

مناسودإكمافيلإيلدخلبنولحر!س.اباللحرانيهوئيسيمصلىيليه

باحةمنفتتالف،الصفرةاالمدينةهلىهفيالماكناعا.المشو،يالطن

.(92مخطلى)جانبكلمئالحجراتبها،اكحي!،كيرةلملوية

*أوادا!بدعلىنظرةلنلقىالثمبلادالىننتقلالمرالىوهن

القديمة2أمنما:نيةالممالكعصرالى1ايمودوا(لدي،ياللبلامدينةفيالمتشف

وهو.طر،ابيةالفرييأالطرفعلىا!مبدشيدم..ق016.-01002

فيالرئيىالب!منبدءأبمضهاظفثتتابعالتي،1الثققثلااثي

أصاا،م2صه05المبدعمقوايبلغ.المصلىالئتهاثاوتثكل،االجنوب1

اماارا051*18ر05الرئيىا1ا.لمحلى:يليكمافهىالن!ققامقاييى

703ر03االاملىالمصلى xوالوإ،قع.م7ر02*2رء5الروات،م7ر

حيثمنا!نحتىعليهاتمرفناالتى11!ابدعنمختلفإ،لمحبدهلىاأن

عصلى+أعامىمصلى+باحة-ألىالتقيمحيثعنكا!وان.المخط!ا

.(03مخط!)المصرهلالممابدمثابهرئشى

كتلة،الممبدهلىاكزينكلأتالتىالنقوشعلىالدالةإمتثفكومن

الجثية،ههاوصمنوجهنعلىجثىاسدنقش،مهشمةمكبةححرية

بينالمدخلفيمبنيةكثتانهاالىيش!مما،ا؟خرانالوجهانوصقل

ا!ثرتو!لما.المن!قبونعليهاعثرحيث،دتقدمهالتيوالحجرةالحرم

ارضيتهوجددت،اقدممحبدانقافىفوقشيدقدالممبدهلىافان،يابقا

الحجرةمنقطماإ.لارضيةكلأتالاولىالمرةففي.العمرملىاخلالمرينن

وقد.طينيملا!فيوالمفموسةوالمصقولةدةالمنىوالبثرلتيةاهسية

فكلت،الثليةالمرةفياماا.نممةكلسيةجصيةطبقةفوقهافرشت

بة.عكطبنبةالارضبة

فوشورمماولحررتها،اخرىممابديبلاافيكانالممبدهلىاجلأبالى

اكاالىوالمصبد،المدينةمركزمنلملAالى*المعبدوهيالمنقبنن

.صار.الى2Bوالمحبدمنهالفربيالحنوب
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ه!الئمبيةالملمينةأحياءفيلافهما،يانعلينصغ!1ا!وا*الممبلاأن

يتالف.جدرانهبينالدينيةالثمائرلاقمةبسي!صغ!بيتيكفىحيث

تسيلميزابلها،كيرةبلاطةشكلملىملىبحفيهاحجرةمنمصبدكل

.(31مخطلى).مزخرفةههوصحوضبْىوكصب،إبدبالحدماءمبره

التيالممابدمنبنالهو"اسلوبومخططهحجمهفي2Bالممبديختلف

الشحائرلتأديةمصلىأوحرممنمادةلتالفوالتى،ايبلافيذكرتها

أخرىوحجرإتفىحرعاباحةتضم،فرايدةبدة22!فالممبد.الدينية

دحجرإتالنلوروحجرأتللتمبدا.لخلوةحجرةمثل،مختلفة.وظائفلها

.(32مخط!ا)الذبائح1لنحر

الارإضيفيالمحفورةتوالكهوالمفاورمنمجموعةالممبدبهلىاولتصل

كلتانهايبدووالتىا!الممبدوبينبينه،منهالشم!الىالصخرية

المعبدهناانملالييهباولواليديفترضالمنطقهلىاومن.ديمشى

الثمائرو.اقامة،الدافن11اسممراالاقامةبل،اللحبادةمخصصايكنلم

.ابهالمتملهالدينية

اصلوبأن)الىالاشارةامنبدلا،اايبلافيالممابدملاهالحرض1هد!بمد

فالبيت.الشامبلادفيالمقدمةوالهيحلأليوتابناء،صلوبمملاللبنالها

الحعوسلاقامةصيرإوكبرحرمعنعبلرةامنحثىالمقدسالهيكلأو

ممبدفيالحلىهوكما،إصفرحرمالرنيىالحرميتقدموقد.الدينية

ثهدمماواذا.ايبلافي(!!د)المعبداو،اجلريتفيبحلالرب

إلارضعنمرتفحافيصبح،المكانانفصنيوبنيجددالبيتاوأالهيكل؟ا

الممبدفينلاحظهماوهلىا.درجبوياطةاليهالدضلويصبح،لهالمجاورة

نا.الممقبهلاللالخفيالسابحةالطبقةومعبد،(بايبلا!=د)

،كث!ةإلاخرىالثامبلادمدنوممابدايبلاممابدبينالمقرنةعناصر

مثلالداظيةالممبدتجهيزاتانواضيف،القدربهلىااكتفيولكنش

الممابدنج!متابهةايضاكلألتوالمحراببهالمتصلضوالصالمدبح

الكنعلية.
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والتى،بفلسطينمجدوعمابدالىالاشلرةمنبدلا،الصددهذاوفي

أنهايبدوا..مقالثثيةالالفوبداية،الئالثةالالف1نهايةالىتمود

الشكل1مستطيلمصلنىألاإبقيوما،الخراب1بهاحلثم،مراراتجدلمدت

!لفحيث.اللالخفيأوأايبلافيكانكمااماصمملىأو،باحةإمامه

التقاليدحسببنىمبدعلى(.مق0175-0178)7الطبقةفي

تتصق.متطيلةحجرةتتقدمه،تقريباالثكلمربعمصلاه،القديمة

.المدرج1المنبح1ايضاوافيهالصواسْمقاعدالمصلىبجدرإن

ب-طقصور:

بحدهننتقل،القديمالكنمالىالحصرفيالممابدلاهمصوجزوصفهذا

القصرفيهاا!لشفالتى،ماريبمدينةونبد!،القصورشحراض4الى

التاسعأوعرالثامنالقرنفيحكمالذي،ليم-زمريالىالمنسوب

ا...مقعر

ليم،زمريأنجازاتمنلضى،القمر1هذاانا،نالالدوالاعتقاد

الدراساتأظهرت1حسبما،فهأسل!،مالريملوك،نجائهفياهمسابل

يكنومهما.القصرقاعاتولبمض،الجداريةللتلويناتالجديدة

وناع،ليمزمريعهدفي،النهاْليثكلهأخذقدالقصرفان،الامر

تلاة.كوحدةوصفهالاجدىمننرىللىا،عهدهفيصيته

الوحيد،الرئشىالمدخلاما،القصرأةنو13وا601الباحتانتشكل

XIفيقح،القصرحجراتوجميعالباحتينهلأدينإلىلنصلنعبرهي

ضلألية،مرحجرةيمقبهابلرز،اطاربهايحيطبوابةمنويتالف،الشم!نج!

،متقابلانيخرمدخلانلهاالثكلمستطيةحجرةثم،سماويةباحةخلفها

الجنوبي،طرفهاوعند،امامنانجدحيث،131الباحةالىمنهاندخل

ونيهامزخرفةجدرانهاكلألت،المرشقاعةانهانحتقدكب!ةطولانيةقلثة

حجرةالىثم،151المحفوظكحجرةالى131الباحةمننخرج.نمة

ستمدةمتنوعةبأشك!جدرإنهازينتلألتى،601الباحةالىثم،اخرى

جنوبها،فييقعالذيالممبدالباحةيكمل.دينيةوطقوسعوإفيعمن
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مماثلةبحجرةويصلها.منصةفيها(،6رقم)طولانيةحجرةمنويتالف

،الايخرةلهلىهالثرقىال!رضلأ!الضلعوعندبابان(ء6رقم)خلفها

.1(33مخط!)65الحجرةارضيةفوقرفعالدي،(66)المصلىيقع

أجنحةوالفربوالشم!الثرقمن13وا601بالباحتينيحي!

قحاالوااالجناحأنونظن.تالحجر،11بهاتحي!باحةكلمنهاتتوس!مختلفة

،31الباحةتتوسطهاوالتى،المحصنةالفربيةالثماليةالزاويةعند

يانتواللتان20،25(الحجبرتان1L،الملكيةالاسرةلسكنخصصةكلألت

وأ،-لمدرصةخصصتفقد،المقلكدتثبهمرتفمةيخرمصدبعلى

إلىبلاضافةهنا.والدارصينالكتبةمنالقصرموظفيعملمكلالب

ماريقصرهوهدا.الجنوبيةالجهةفيبنيتالتىوالمطابخالمستودعك

الحراققصورمن،الحامبشكلهقريبولكن!ه،متح!ليرانهونلاح!

القديم.

قصرلنمف،الممقسهلفياللالخمدينةالىننتقلماريومن

مقره،عصرهملوكاقوىمن،ليمياريمكان.ليمزمريحميليم-ياريم

،وقصورمعابدفيهاشيدالتى،اللالخمدينةلالثلأليةوعاصمته،حلب

بلادعمارةأسلوب1عنقليلامختلفمبتكرخااصأسلوبعلىدلت

محيطهبلاحرىأو،شكه.المحبدليم-يلريمقصريجاور.النهرين

تفصلجناحنمنيتالف.المدينةلورزواياأحدافيشيدا.منتظمغير

الجهةفيالاداريالجناح.ضخمموقديتوسطهاكب!ةجماحةبينهما

أكثرأوطابقينمنويتألف،8-االحجرإتيضمالفربيةالشمالية

(8)الانتظلرقلكةلى2ثم(9)الباحةمناليهالدخول!داناذ،جددقدو

التي،(52و)5إلاستقب!قلثةالىأو،(3)الدرجبيتالىإومنها

منهاادثرقىدشمالط11القسمباأ"دحققسميندى11أعمدةبوساطةقمت

،9إ؟لباحةعلىالمنفتحالب!سدالتجديدوعند.(2)رقمالحجرة

او4الاداريالجناحمدخلاصبحتالتىV()الحجرةفيبابانوفتح

.((2مخطط)الرسمى
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وكالت،(9)الباحةمنالرقيالجنوبالىالسكنجناحايقع

الكشفعندم2ر85ارتفاعحتىباقية(13-11)اتالحجراجدران

الىخثبيةاعمدةبوسطةتسمتكيرةقاعةفوقهابنيوقد.عليها

يستندانخبيينعمودينبوساطةنجزأتكبرةنافذةلهاوكان،قسمين

I)الباحةتشكل.أجزاءتلاثةالىحجريةقواعدعلى A)هذامركز

...و؟المسنودعكالطماموطهى،للسكئاتالحجرابهاوتحب!،الجناح

ملكية.مقبرةأوضريحعنعبارةكانت17الحجرةأنوبظن.الخ

ووصْعت،باللبنشيدفقدإلقصراما،القصرابأجنحةيتملقفيماهذا

مضلمةخثبيةاعمدة،البدفيمتاويةماقكوعلىبالجدران

بسهولة.انهيلرهالمنعتقويتهاو،ببحضهاالجدرانمداميكلرب!كمصاقي

الخارجيةنالجدر،1قاعدةكسيتفقدثلأليبماجهةومن،جهةمنهذا

تحللمنع،منحوتهبلاطكمنمؤلفةحجريةبنحلةالاداري1للجاح

شبهالارضيةكا!ت.الطبيحيةالحوامل1بفملالجدراناساصك

منالارجحعلىيتألفكان،الذي،القصرهداأنوالواقع.المنتية

وقاعك،الاستقبقلكةجد:إنفيها،ضخمةأبدة،أكثرأو،طابقين

يبقلم،خلابةإلوانذات،ويخرهانبلأليةبأشكالمزوقة،هامةأخرى

رسم،بناءصورةاهااحلافيميزناصف!ةبقعسوى،الاصف1مع،منها

الوانهاباشرطةبلاحرىأو،مريضةبخطو!دوأحيط،الابيضباللون

اطاروهياللونصوداءثيرانباشكالالزواياعندتلتقيوصفراءزرقاء

.(601صورة)الباء

نأ-،ليم-ياريمحميةقصرمع،ليمزمريقصرمقارنةمنيتفح

ومواد،الطوابقوعدد،الاتساعحيثمنبينهماأساييمافوارقهناك

المستخدمة.البناء

البديمة.الجداريةiزخار،هىفريدةبميزةويشتركان

ذكرتالتىالقصورعلىيعتمدونالممارةواسلالذةالآنارعلماءكمان

ايبلاحعريكجرتانوبحد.ا!صراهذاخلالالعمارةلفنتدريهمفي
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هماالعصرهذافيالشهرةالممماريةللاوابدجديدانقصرانأضيف

.!كاوالقصرالقصر

(الحييقعفي:016..ما-.165/ق.4.8القلاحفيالفربيالقصر

تتوسطالتى،للرإبيةالغربىالسفح1فأطراعلىويمتد،المنخفضالغربى

الذي،"والممبدكاالقصر1مثلرئيسةمبانيعليهاوتقوم،المدينة

كانالذيالوقتنفسنيأي،العصرهدانيعتارالرا4لحبادةكرس

ساحةوالرابيةالقصرهذابينيفصل.ايبلاانج!الحكممقرالقصراهذافيه

الجنوبيةبالزاويةوتتصل،للرابيةالفربيةالاطراتعلىتمتد،مبلطة

حواليبطولالثم!الىالجنوبمنكالمعبديمتفالذي،للقصرالشرقية

.م67حواليابمرض!الرقالىالفرب1ومن،(35مخطط)م115

وعلىوالثماليالرقىجداريهعلى-لشفو.انما،كاملاعليهيكثفلم

الثماليةزاويتاهتحددتقدتكونوبهذا،الجنوبيارهجلامنبسي!جزء

النربىجدارهامتدادثار2تتبعوامكن.الئرقيةوالجنوبية،الفربية

.اطولاويساويهقيالثرالجداديواذيإنهنظئالذي

الفربيةالثماليةأجنحتهوفي،القصروسطفيالاسباردلت

0016إو0165محامحوالىفظيعلخرابتحرضهعلىالفربيةاوالجنوبية

أساصكشيدتحيثالروملأليالاحتلالعصرحتىهجرثم..مق

ا،وحجرإتهجدرانهمنأجزاءتخريبفاقتضى،انقاضهفوقحجرية

والجوبية،الغربيةوالجنوبية،الغربيةالثماليةأقسمهبأنعلما

ا؟راميالعصرخلالوالتخريبللدمارتمرضتقد!دالت،الثرقية1

الحديديالحصر1)الاخيرو075-009(الثانىالحديديالمصر1)الوسي!

.م.ق535-1075(لثالثا

بوالىالقصرمساحةتقدرالمكشفة،الاقسامالىوبلاستناد

ومن.ا؟نحتىم3ر02والثرقيةالشماليةواجهتاهوترتفع،م0073

كلية،حجريةبلاطكمنمؤلفةبنحلةالجدران1قواعدكسيتالخارج

فوقباللبنإلجدرانبنيت.(م،05،2*اطَ،.)بلاطةكلمقاييس
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الكلسيةالحجارةمنمتباعدينأزيينمتواصفينمنمؤلفةحجريةأساسك

واذا.الصغيرة1الكلسيةالحجارةمنحشوةبينهماوضمت،الكيرة

كانكما،مباشرةقهافوالجدإرشيد،الطبيميةالصخريةالارضفرتتو

..ا.لثرقبة11الواجهةجدارامنالثمالىالجزء1فيالحالعليه

شبهالخلرجيةالقصرجدر)انتثكلالمتوفرةالدلائلوبحسب

وقاممدته،والغربيةالشرقيةالواجهتانازيانالمتواضلماه،منحرف

الرئيسة،أي،الجنويبيةالواجهةوالبهرى،الشماليةالواجهةالصفرى

ثلاثةيضمالماليالجزءانواضحايبدو.القصربوابةفيهاالتي1

الفربية.فيوثالثةالثرقيةالجهةفياثنتان01بحضهاعنمتميزةأجنحة

وهامة،كبرةواحدة،فلنهكثلاثففيهالشرفيالجنوبىالجزءأما

كلهذلكيلي.الرئيسةالبوابةمنالثرقا1الىتقحانصفرتانوانتان

الخلرجي.للجدارالملاصققيالثرالمستودعمتاويةتكلحجراتاربع

متمددةأجنحةبينيرب!كانالذي،تماماالممزوللفربي11الدرجيقابله

واعضادةحولعراتاربعيدوركانانهونرجح.نظنكماالقصرمن

الرقية،الواجهةوس!وني،الثرقىالمستودع1منالشمالالىرفادة

المحيطةفوالغرالصفرىالباحةبينيرب!الذي،الشرقىالدرج0نشاهد

ثلاثةضمضريحالباحةهذهأرضيةتحتوجدانهبالذكروالجدير.بها

المصروبداية،إلاولالوسي!البرونزيالمصرنهايةالىتمودمدافن

وسوف(..مق01017-ء182حوالي)الثانىالوسيطالرونزي1

جناحعلىالمنقبونكشففقدالشمالالىأما18بحدفيماعنهنتحدث

يتجهالباحةومن.بهامحيطةوحجراتباحةمنيتألفالذي،الخدم

فيالثرقىالشمالىالجناحوالى،الجنوبفيالرقىالدرجألى1المرء

عليهيكثفلمالذي،القصرمركزالى1الانتقالاأيضالهويمكن.الشمال

لحد.

م.03،32305،7مقاييسها.الشمالىالقمنجماكبيرةباحةتوجد

الثرقي،الثماليالجناحالىتقودممراتعلىالرئشيببهاينفتح

أكثرالثرقىالشمالىالجناحيظهر.الجنوبنيالكبيراثرقىوالدوج
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،متميزةممماريةكتلةوكأنهيبدواذ،وترأبطاتماصكاالقمرأجنحة

ويحيط.القصرفيالرابعالدرجهودرجفيهما،قص!انممرانيتوسطها

الثم!الىتقعالتىاحداها،مستطيلتانحجرتانجلألبكلمنبها

جدرانها.منثلاثاماممصطبةوفيها،الجنوبيةزاويتهانيبابهاالثرقي

جوارلىبهاغمستصميكةطينيةبطبقةو-دسيت،بالحجارةوبنيت

البارلتية.المفاركفوقهاتلاةبحالةوجدت،بازلتيةمحدبة

واحدأمخططوفقبنىهلوهوهماسؤالاالكيرالقمرهذايطرح

واحد،مخط!وفقبنيانهالمنقبونيعتقدأمراحلوعلىمخططكعدةأم

وإهما.مراحلعلىتمقدتنفيدهانالا.الخارجيةجدرانهتراب!بدليل

الخارجية.للجدران"انشئتموإزيةالنى،الباحك1تمددفيهنلاحظهما

ربطمنهاوالغرض.الشم!"نجماوالكبرة،الرقنجماالصفرةوكانت

قلاصمقدالقصراناضحاجلياوويبدوببمضهاوالحجراتالاجنحة

بمدعليهاسنتعرتالتي،وظيفتهمنهالكل،أجنحةالىالبدايةمنذ

التنقيب.أعمد1انتهاء

قدالاموريةامنماليةالقصورمنكير.القمرهذاانالحقيقة1في

تجارية،،زراعية،ع!كريةمتعددةاداراتفيهللدولةكمقراستخدم

الذي،ليميلريمبقصرالثبهشديداوقريبوهو.الخ...دوإوين

نستفرب،ونحنا.والوظائفالمخط!حيثمن،قليلقبلوصفناه

حمورابيالىاجاريتامراءأحدمن(موجهةرصالةمننملماذ،ذلك

فياجاريتملكرغبة،ماريملكالىنقلقدالاخيرهذاان،حلبملك

ممرفةعلىيدلفهوضءعلىهذادلوان.المظيمقصرهلمشاهدةزيارته

نج!رغبتهموعلى،البلادفيتتمالتىالمممارية1ات!المنجزاالمصرذاكملوك

منها.الشهرتقليد

مرد!):الحصرنيالقصرناريخانالىالاشارةمنبدلاالختاموفي

التي،الفخاريةالاوانىالىاستندقد(ا..مق0016-؟...لملأ!+ول

الإولى،القصرأرضيكفيالمكثفاأقدمها1يعودوالتى،فيهوجدت
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وإلاخرى،(.مق018؟-....)الاولالوسي!البرونزيالحصرالى

./(.م.ق0016-0018)الثانىسيطالوالبرونزيالمصرألىالاحدث

وننهى.بهالمملينتهلمالذي،4للقصروصفباختصارهذا

البمثةكث!فتاللىي،م!للقصرمختصربوصفايبلا1لقصوردرإستنا

للرابية،الشمالىالطرتعلىالقصرشيد.فقطالشمالىجناحهعلى

جداراها،(م28*15)مستطيلةباحةالمكتشفالجناحوتتوسط

بهاتحي!ا.ا،خرينالجلألأرينمنوإقوىأعرضوالمالىالفراى

ناعلىيدلومما.الجنوبمنوروإق،الشرقواالشمدمنحجرات

الىالواقمتينالحجرتينكون،اجنحةبضحةمنويتألف،كبيرالقصر

فيبدولا.تليهاالتيبالحجراتمباشرةتتصلانلاالاحةمنالثرق

منالمحررةالباحةمنالشرقالىاخرىباحةتكونانمنالحالةهذه

محيطةالحجراتتلكإنفيظهر،مستقبلاعليهايكشف-قد،الانقاض

،الجنوب!الىالممتدةالحجراتفاناخرىجهةومن،جهةمنهذا.بها

الجناحعن(م.ار؟،)مق!دارمنخفضةالرواقمنالفربىوالجنوب

بباحةتحي!انها1نظئلهذا.الرواقطريقعنالابهتتصلولا،المالي

منلتالفكالتانهابينا،لقصوروصفسقدمناوفيماأخيراوأ.إخرى

.(26مخط!)عنهاثاذالقصرهذااننظنو،،اجنحةعدة

الاسوأرالىالاشلرةمنبدل!،المملرةلفناستمراضناننهىأنوقبل

مدينةهناوئختار.عادةالهمةبالمدنتحي!كلألتالتي،البوابتوا

البوابةهى،رئيسةابةبواولها،بسورمحاطةكانتالتى،اللالخ1

..وانطاليةحلببينالرئي!يالطريقعلىالمطلة،الفربيةالشمالية

،الانحدإرشديدةللمدينةالمجاور1والسهلالبوابةبينالواصلةالطريق

إتحي!،مستطيلتانحجرتانبينهاتفصل،متتاليةأبوابثلاثةاةوللبوا

با!لملطوالبوإبة.العلويوالطابقالارضىالطابقنج!الحرسحجراتبها

الخشبأعمدةمنبعصابكجدرانهوربطت،باللبنبنىالذي1البرجتبه

بلاطكمنتتألفحجريةبنعلةالخارجيةجدرانهقواعدوكسيت.المضلحة

مكانا!للفيفامألوكانابكالبومنالطراز1هذاانالقولويمكن.نحوتة

.(37مخططا)بلادنامن
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إلاسترأدةنؤلرومننا،يبريماالحمدةامرمنقدمناهالذيوفي

ومورسكنيةأحيلامنفيهابما،اببلالمدينةمقتفبةدراسةفيإمرهامن

المصر،هلىاالىودعود،كقريباالممالمواضحةوتحمينكويوابك

،ق.م0018-ا..؟اااAمرد!همامرحلتينالىقسمالذي

التجديداتالىبلاستنادوذلك.م.ق0016-1110018!ومرديخ

علىطراتالتيالتيرإتوالى،المدينةمبالىفيالمنقبونشاهدهاالتى

صكانبهنهضعاديلتطورنتيجةسوىتكنلمالتيوا.فيهاالمميشةطراز

انقاضفوقومنثأقهمالعلاةومباليهممسحنهمشيدواالذين1،المدينة

.الانقاضمنيرهاتحربحدالبكرالارضفوق،أوالسابقةالمصوروردميك

الضخمالسورككل،منتظمغ!منحرتشِبه:اعديئةشكل-ا

+(38مخطط()الاحياء+ألاسوارملىفمهاونتمرتبهاا.يحي!الذي

والذي،المصرهذاوفيالسابقالمصرنجرالمدينةمركزهىالتيالرابية

للسلطك،الرسسالمقرفهو.وثطورهاالمدبنةتخطي!علىنفسهفرض

منالم!افريدخلحالماإفى.وظيفتهمعمظهرهيتلائمأنيجبالذي

تقع،بالمقرالبوابكترب!التى،شوارمهافيويس!،المدينةبوإبك

المامة.منارلاسطحفوقمبلأليهترتفعالدي،الملكيالحيعلىعين!ه

jالنووكاناليناخيل،كثبمنالمدينةتاملنامااذاtاشمةأحزمةرع

الحيمنروعةتقللاالتى،بالبوابك.لتلتقيالملهـيالعيمنتنبمث

قبلحتىالمدينةعنجيداانطيلااالزإئرنفعسفىكولد،حوالتىالملكي

لها.دض

وينحدر.جهلألهاجميعمنبالمدجةكرابىسثرأوضخمسوريحيط.

التى،بالمسافىيلتقىحيث،الداخلنصوبلاتد!ل،الخلرجنحوبثدة

اقيمت،وملائمامنبسطايكونوحيث.الزمنبمرورقتنحوزحفت

الحربية.والمتودعكالمهاجعمثل،فوقهالدفلميةالمنثأتبمض

اياسلاسبقيتالتى،الدفعيةألابراجفثيدتالخلرجيةالسفوحعلىاما

عليها.شاهدا
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بوابدبمضوعلىمنهاجزإءعلئالتنقبيككشفت:السور-2

حاجزمنالسوريتألف،الفنهداعناضحةوافكرةتعطيناالتى،المدينة

فوقم12وحوإلي،المجاورةالسهولفوقم102مقداريرتفعترابى

قللمالقمة1وعند،م05حواليالقلثدةعندسمحتهتبلغ.المدينةاطلال

السهولمنالاتربةلهجلبت.الراهنالوضعبحسبييهثرذلكمن

.يضة.LIداخلمنالمرحلةالانقاضومنالمجاورة

البوابةقرب!السورلقاعدةحجريةكسوةعلىكشفهإنوبما

كسيتقدالخارجيةسفوحهأنالمرجحفمن،الفربية1الجنوبية

كسيت،مسورةمدناخلفواالزينالكنملأليينعادةعلىجريا،بالحجارة

تسلفها.المهاجمعلىيصمبوحتى،تنهارلاحتى،بالحجلرةاسوارها

تلموقعسورن71حتىقائمةتزاللاالتى1الاصسوارو-ص

البوابك،يخصفيماأما،بالسوريتعلقفيما!!ذا.ل!ه!

والجنوبية،أ!لبرهنالغربيةوالشماليةالغربيةالجنوبيةالبوإبتينفان

الغربيةالجنوبيةإنالمرجحومن.أصفرهنال!ثرقيةوالشماليةال!ثرقية

الجماليةللناحيةدقيقةمراعاةمععاليةبتقنيةمبنيهَلانها،الرئيسةهي

.1(93مخطط).سنرىكما

السهلعلىينفتحمدخل:قواطعثلاثةالىالبوابةهلىهقسمت

شكلاتذامكشوفةباحةويليه،الحجريةالدعمكمنزوجانبهويحي!

دعداتهامتتاليةأبوابثلاثةتدهالمدينةالىيقودممرثم،منحرتشبه

نأنجدبل،و.احدةاستقامةعلىليستومحاورها،بلرزةالحجرية

يبلغ.الفربىالشمدنحومنحرفينالباحةيلياإللذينالبابنمحور

هلىايميزماأنا.م2ار05والداخلىمار.05الخارجىالمدخلطول

حجريةدعامكبوسدةأحدثتالتى،المتتاليةالخمسةابوإبهالمعبر

!بكلبغلق.الداخلنحوفبررت،الجدرانعلىاسندت،داخلية

المحترقةبقاياهوجدتالذيالثبمنالابوابوكلألت،بمصراعين

الزملرير.ويخاالمدخلنج!
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الاولالبابانوينفتح.تفلقكلألتالابواب1منثلاثةأنلوح!وقد

الوإجهككسيت.الخلرجنحوالداخلىوالثالث،الداخلنحووالثالى

مننملةفوقوضحتمنحوتةحجريةببلاطكالاول1للمدخلالداخلية

.مصقوداكانالسقفأنالداخلنحوميلهامنويبدو.الضخمةالحجلرة

بوسدةاليهنصعدعاليابرجاللباحةالشرقيةالجنوبيةالزاويةفيونجد

الخارجية.1البوابةهذهعنالدفاعمنهالفرض،لرج

ببلاطكالمحصنالثاليالمدخلابوابدعمكواجهككسيتلقد

الكلسس.الحجرمنمنحوتةببلاطكاتهحجراوواجهك،منحوتةبارلتية

فيهاتدخلىلت،شاقوليةاسطوانيةثقوباالملويةسطوحهافيولاهد

اللبنىوالجدارالبلاطكبينترب!التي،المحدنيةاويالخثبيةالقضبان

ايضا.معتوداكانالمدخلهذهسففانشكو،.فوقها

كانالايمنإوالثرقيالجا!لبأنالىالاشارةمنبدلاالختاموفي

علىيحئرلمأنهوبما.سيئةبحالةكانيرllاووالفربي،جيدةبحالة

بل،حعريةببلاطكمكسواكانالداضسطحهانملىتدلشواهد

الابرإجإننظن،أعلىالىأسفلمنتتدرجضخمةحجارةعلىعثر

الجلبفيالحجارةوأن،الثرقىالجا!دبنج!كالتي!لتحصينكمنوغرها

..السورأوالترابيالساتراوتثبيتلدعمكانتالغربي

ع!لىوجيزروقطنه،اللالخمدينةنيالمكتثفةالابوإبأثارتدل

وتدل.أياهاإلااوأببناءلهندسةمشيهةهلياايبلاإبببنل!هندإسةأن

ورغم.ايضاممقوداا!دانسقفهاناللالخمدينةب!منالمتبقيةا؟ثار

متميزايبلابابفان،الابوابهلىهمخططكبينالواضح1التشاله1

هللاانوالواقع.الداخلىواالخارجىبابيهبينفاصلةباحةبوجودعليها

.عترةتلموقعفينلاحظهبل،ألامببلادفريدالشالمخط!ا

صخراية،ار،ضافوقيخطوالغربيةالجهةعنالتلنحوييرعننكل

ثم،(حجرتانيكونانقد)براجانبهيحي!،خارجىبابعبريمرثم

تثل،المدينةسورنيفجوةالىإفيصل،مثلثيشكلهاباحةيجتار

بحد.ديهيكشف!لمالذي،الدأظيإلب!
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إفموذج،ايلافيلغربي11الجنويىالبابانناه2ذكرممانستنتج

العرإقفيقرائنلهوليس،العصرهذأفيالثامبلادمدأن،الولمابجيد

.)33(الكنمانية1الابتكارات1منانظنماعلىهوبل،وتر!ليا

تحسا،ابراجوكانت،محصنةممراتايبلا،انيالبواباتكانتانن

الحصنهو"حه-ن"!كللىكفج!نجهاالىيوا.وايلدينةالاسوارإ

الثمالالى،الثرقى1للسورالداخليالسفحفوقشيدالذيول

الحصنهذاانيبدو.(.،مخطط)الرقية1الجنوبيةالبوابةمن

جزؤهضم.ام2ر05*27مقاييسهوبلفت،سلاحمستودعأيضاكان

والتى،المستطيكالكل1ذاتتالحجر،1مناؤواجثلاثةالمالى1

الحجراتارء-جاتكانت.الشمالالىالجنرب1منبا"لحجمتتدرج

ندخلومنه،الجنوبنج!المتودعمدخليقع.ألبناابقطعنجلطة

السطح.الىاو،الحلوي1الطابقالىيصمدسلممعيتحامدممرالى1

اتها،)اراضيافوقمداخللهاتكنلمالم!تودع1حجراتانالملاح!ومن

لهذهفان،هكذاا!لامر-لانوانا.السقوففتحاتمناليها،ينزلونبل

الحصنفيالحربي1الحتادخزن:أولهماوظي!قانالحسكريةالمنأة

المدينة،علىالهجومحينالسورأوالحاجزعلىمنللاصتممالجاهز

ذلكورغم.المدينةمنالرقىالقطاععلىدائمةسة3حراقيإموكانيهما

هلألل،حريقجراءمنمتهدماالحصنكانفقدالاعداءأمامتصمدلم

العصر.هذانهإيةعندالمدينةاحتلتحين،عليهاتى

علىنظرةنلقيوا،ن،المدينةتحصينكعناختصارهذاكان

المحابدصولدائريقطاعفوقالمنثرةالمنخفضة1الاحياءفيمسلانها

الىيقعالذي،!القلاعونخص.بية1)1اطراتعلىالمتوضمة

بنيت،شمبيةبيوتيحويوالذي،الرابيةمنالغربىالجنوب

سم..،-.7منعرضهاالحجر،يتراوحمنأياتفوقباللننجدرإنها

الكل1متطيلةدأخليةباحةتتبمه،ممثىو11رواقمنالمسكنيتألف

هذا.((االمخطط)الممثىأواقالرواقبالةحجرتانثم،فةنقوغير
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البيوتبمضارالمنقبونلاحطوقد.ابلوايالبيتالعاديا؟لمخط!هو

ا.وإالجانبهذامنإ!لثرأوحجرةا،ليهااضيفتحينما،ئولا!عتقد

مترإصة،تكنلمايبلابيوتأنذلكمنونستنتج.المكوفةللباحةذلك

بتواصمها.تسمح،ساحاتبينهااورةمتجابل،متقوبةاو

ايبلا،فيمقبرةتكتشفلمالانحتى:*!يينعئدأسمنعلاة

اعلاهاليهاشرناالذيوالضريحالبئر-المدفنمنهامدافنبضمةبل

عاداتعلىالوحيددليلنافهو.الضربىالقصرارضيةتحتوالمكف

نجماحفرت،ت!رةأوكهفالفريح.الايبليينعندالدفن

القصر،أهـضيةتحت،(الكطن،)الطراية1الكليةإالصخرايةالطبفة1

الثمال،نحويتجهممرالىلصل،درجاتأربعبوساطةاليهوننزل

،التىالثرقفي)((ائريةالداوالمغارة،الفربفي"2،؟المغارتينالىلينتهى

نا.نصفينالى11/لمنحوتغرالحجرباإمبنىجداراطةبوساقسمت

يخرالمنتظمالكلذات3المغارةامامفسحةتكونقدو،جداصيرة؟المفارة

بإلاضافة،الضرا!لهذايوجدوالو،اقع.الدا،خلنحوالمنحنيةانب0الجووا

فحوينفتح-أ:اخرىمداخلثلاثة،الجنوبفيالرئيسيإيلدخلالى

.(؟؟المخططا)الغربنحود-وإلجنوبإنحو-ب-،الثرق1

وكمااورمفاعدةمنيتألفالذي،للضرا!مواجز!اوصفاهذاكان

تحتالتحدايدوجهوعلى،الغربىالقصرتحتيقعفهو،اعلاهإث!نا

ممماريابالقصرمرتب!الضريحانإنىالدلائلجميعواتدل.)للأ(الباحة

.اسيرااوملكانهمكانمن،القصرلا،صحابضرايحي11،لهتابعوهو

-وا(3-.و.المنارثان،لاميرةقيا-ا-المناوةانماتييهباولوويظن

بحثرإتبعدهادفنالديوا،الاولياءبمصافكانلذيالماعزل!دقبرا

أما.لاثنانlبهازودالتى،التحفدراسةنتا"لجتثيركما،النين

.إحدثمدفنفهماالبئرا.ن

،الجرارمن!ليرعددوضع،مباشرةالدرجيلىالذيألاميرة1قبرفي

المقابلةالجهةوفي،الشرقيةالجهةفي،متميزذحجرتجرةبيها

التى،الحيوانكعظامبقايابينهاو-دان.الجرارمنأقلعددوضع
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:صيرةفتةجلةو/جدتالدرجاقبالةالممثىوفيا.بالدفنضحيت

نحوواقدامها،الرقيالجنوبنحوراسها.ظهرهاعلىمسجاة

الؤهبية.حليهاومعها،يالغربىالثمال

العصرالىالاسيرةقبرفياكتشفتالتىالفخا!يةاا،نية1تعورر

،الامبلادفيصنحتالتى،ألانواعمنوص،الوسي!أالبرونزي

ابريقالىاش!انواود.واجاريتاللالخمثلعدةامواقعفيواكشفت

فوق،اللونحمراءزخارتتحوي،حقولالىكتفهقسم،كبير

االوفةاْلفخاهـيةالافيةامناواهو.اللونبيةتري،لماعة،مصقوالةاوضية

،ومرسينواجاريت،اللالخنج!عليهاعئرالذي،الثماليةالامبلادفي

الاولىالمرحلةفيوكان.م.ق0018-0022عاممنأستحمالها1استمروا

نأوبما.الثلأليةفيالمرحلةالدولابعلىثم،باليديحنعم.ق0022-0012

المرطةنتاجمنفهو،الدولابعلىصنعقدبمددهنحنالذيالابريقا

.مق0018-0021الااواللو،لي!4ا1البرونزياؤلحصرمنايالثانية

منصنعت،ناقصتينبحروتينحقهألى!لذلكونثير.(7.صورة)

عنقهاالخارجنحومتدليةعريضةحاتها.خضراءزجاجيةعجينة

ومزوقمخروطىبدنها،افقيةدائريةأئلامباربمةمزين!لتفها،مخصور

لهوليى،بنو!كهفىيدالويكاءهلىا.مدبب!لبها.شاقوليةباثلام

صورة)(ايبلوس)الاجافيوجدتالتيالممدفيةالاانيةإبحضالاااشبيه

فنذكرالحلىيخصفيمااما،الفخاريةالاوانىيخصفيماهن!ا.(801

ش!هار!مانى،القليلالامنهايبقولم،عقدهافر!ذهبيةحباتمنها

ذهبية.وا؟قرإمدومثابكاساور1كدفك!انذ!لر.بطيضاو

عدىيحثر!لم،كبيرحيوانحمكظامبقا!ياعلىعثراعزاالماسيدقبرفي

مختلةت،المدفون1بهازودالتى1القطعنجدنلأشاوبالمقابل.بثريةعظام

منهىالتىالفخاريةانيالاو!ا1جانبفالى.ألايرةامعكانتالتى!كن

راصالعكافتالتىاأ!لقطعبعضنجد،إمالثاببلادأررنةاعالافوإا

،العرش2كرسىعلىتثبتكانتالبراوانزمنعنزمقدمةمثلاثاثا

بوسدةببحضهاوصلتقطعستةمنممتألف،صف!ةعظميةولوحة

علي!هاو(ثبت،أولمظممنباطارأواحيطت،عظميةإوبرونزيةمسامير
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قائمتانجهةكلمنفيه،بيطكرسيعلىإبهالىأفسانشكل

فضفاضالوباكاهناوملكإنهنرجحالديالشخصيركدي.متصالبتان

قالمتين،ملىتستندمستديرةمنضدةواممه،عكثرايتنكب،ممذقا

عدية،سينةامراةالرجلتقابل.الطحامىالترمز!لحككثلاثوفوقها

جفبهاالىوا.طفللاوضأعكلتاهبكانها0،.يمنlإثديهاسكلى،يديهاتضع

يقفرجلأوإيخرا.!الرابالطمامينقلخادمثم،قاعدةفوقدن

بل،جديد!لشىالمشهدهدا.(901صورةاكالجندياستمداربحالة

نلريةممبديةلوحاتعلىنقثىو،قد.اللالاتفجومطلعمنذنمرفه

بمضنتغ!ت،جددقدهناوخو.الخ0010إلطوانيةوإختام

الكامنة،او،الملكة1مكلانعاريةاةامرااخلتحيث.لهالمتممةالمناصر

مكانايضاعدرجلواحتل.الا!لبرالكامنأوالملكتجالسكالتالتى

المظمة.اصح!!يحرس!لانالذي،(61صورةانظر)الحرس

،المقدسبالزواجالاحتف!هوالذي1الموضوعفان،التغيرهداكانومهما

سيدقبرنج!عليهاعثرالتياللقىاهمان.واضحابقى،الحياةوتجدد

واتنطى،حجريكرويرإسها،الألمظم2منانواصو.لجااوةهرا،الماعز

المنثمصرية.بلنهامنسنتميتراتبضعبرونزيةاسطوإنيةقطعة

ويحرسان،هباللىمنصنماكلببراسقردانيزينها.والصنع

ختف-اب.الفضةمنصنعالذي،ر9ع-اب-ختفنالفرصخلالم

00177عامحواليحكماللىيعرالثالثةالسلالةفرإعنةاحدهورع

هلاااهميةوأتمود.إلسلطةعالىالهكسوسايتيلاءقبيلالميلادقبل

المدفن.تاريخنج!منهالاصتفادةإلىالاكثاف

اسعالتاالقرن11نجمادفنتقدالاميرةااننتنتحكقدمماكلمن

عر.ا،ل!ثامنالقرنمنتصفقبل،الما،عز1سيدوبمدهاق.معثر

القبرينمناحدثواهو،الفربجهةمن(المضرةيقابل:لئر11اثمبر

،الجنوبالىالشمالاشيمتدلرجفيهمدخلاويضم،السابقين1

في.الييمااللصوصدخلومنه.الملافىسيدقبرالىبالومولويمح
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يحتولميو،هو.الاخر،ين-لا،لقبراينعظيماولاميرليىالقبرهذاانالواقع

.انسان1اوجمجمةلحلى11وبحضوحجريةفخاويةإوإنى!لبر!كلى

بحجارةسدتاثم،فردمتا،وظيفتهمافقدتااوزتينمتجابثرينمن!يتألف

نستنتجكما،حديثاموتاهمبهدفنواقدالناسانالمرجحومن.كيرة

كمدفن،استمماالهاماا.ثهااكتثفتالتىالفخاريةامسرابمضمن

0016يلحقبةفيا!لافكان 05 - IVاعلىايبلااتدميرقبلاي01.مق

.010116-0165بينالحثيينيد

مختلفةفنونان11المنوهذ!اتحتف-ضحرضسوف:الئحت-افى

الخ001ا.لحجرعلىالنقى،/التماثيل،ألاسطوانيةالاختامعلىالحةرامثل

يلاس!أنية:يلاخت!ام-أ

سنالمواضيعبحضالاختاماعلىالمحفرمهنةمحلمواستوحى1

والى.الارباباأمامالاسثالاأوالتقديمموضوعمثل،الئابقالمصر

بينألمصارعةمثل،اخرىمو،اضيعطرقواالهامالموضوعهذاجلأب

لحرفيألمحببالموضوعوكان.ثالثكائنعلىكلأشيزبينالصواعأواثنين

بأسلحتهاالحربربة:مثلشمارتهامعالاربابتمثيلا.لحصرهذا

يدوس،أيض،بأسلحتها،لحربورب،ا.لااسدفوق!دعهاس4تدو

رأءسمثلرأسلهاالتى،المموج1المصاي41بألر،أسدفوقبقدمه

،والجبلاليمنىبيدهوالمثارالمى،ربمخظفةبشماراتأربي.أسد

الرئيسيأ،لداورصاحب،الصولجانذيالرب،اليمنىقدمهتحت

ثورفوقواقفالطقسرب،أخرينأرب!أمامواقفأو،بالمثهد

،1(المعقوفالحصااي)العكازذيالرب،البر،ق1صورةبيدهححل

فيخطىنصأيضاالمحبةاضيحالمواومن.الوظانفمبهولةأرب!

علىالحرفينفصاالتيالموأضيع1هىهذه.ربتانبهتحيطالوس!

م!مأنونلاح!.اتقمانبغيرأوcواتقانبدقة،اختامهسطوح

ربةوصورة،المصارعةمواضيععليهاحفرتقد،المتقنةالاختام

سد،شكلعلىهيالتيالمموجالمصايحملالذيالربوصور!الحرب
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الطقىربصورالمتقنةغيرإلاختامحملتبينما،الثمسربوصور

الحاريةالربة،ا(الممقوفةالمصاأي)المك!رذيالرب،الثورفوق

البسطية،الحنمةذاتالاختامان،ايضااثوكدومن.وحاشيتها

قدشهدتاهمالا.!دلألتالمصرنهايةف!ها،لأنمناحدثالماديةوالمواضيع

مج!ومةالىايضانث!أنويحسن.عنهاوا،بتملا،الحرفةلهلىه

كالشفيالطييةالرقممنالعديدعلىطبملالهاوجدتالتى،الاختاممن

محطة،إءالقالحاالاثوريونأسىحيث،قيصريةقربتر!ليافي

لضدر،النهرينبلارمنالمورروةبضمائهميخهايقلبون،مناكلقوافلهم

المجموعةباسمالمجمواعةهدهوتمرت.واالمكسإلاناضولبلادالى

لاشكلىمابهالائكللمنقليلفيهاالتى،(901صورة)الكبدوكية

يخرهاعنالكبداوكيةأ!لجموعةتميزالتىالرسوماتومن.البابليةالا(ختاما

يستقبل،إلحرشعلىجالىربوبجالبه،ردفهعلىطالريقفثورصور

مننحرف،اناتالحيواظهورعلىيقفوناربابمو!لبكدلك.المتبدين

21لاخرىباليد!سلاح،بيدهالبرقورمز،ثورهفوقالحعسرببينهم

بابل.فيعليهمتحارفهولماخلافا

لمالكتابدةان،الا.ختاممنغيرهعنالكلبد.وا!لىالختملميزومما

منلنابدلاذال،الطبحعندصحيحبكلكظهرحتىمحكوسةككن

صافعأنعلىيدلوهذا.المطبواعالنصقراءةعندة2بمرانةالااستصا

.المسصريالخط1فليمربكقلم.الاختام

فيهانلاح!فافنا،غيرهاعنمميزةإمبدواكيةالاختامكانتولابن2

فقدالمؤثراتلهلىهوتبعا،واناضوليةوسوريةوبابليةشورية3تاليرات

أناضولية،،بأبلية،شورية2:امنات11.أربعةلى11إلاختامق!مت

.(0111صورة)وسووية

علىالحفرطريقةفان،ا.لامطلافيأما،إلااناضولبلاروفيا1ه

بجوهرهالتختلفتكنلمعليهاالمنقوشةوالاشك!،الاسطوإفيةالاختام

لمفالملأع.الفروقبمضنلاحظفلناذلكومع.النهرينبلادمن
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.اخرىاشكلاااليهااضافبل،الممروفةوالموأضيعبالاشك!يتقيد

وا،حقولالىقمه،واحدختمسطحعلىمهدمناكثرومور

هدهيميزومما.الخ...حيوانيةأو،بثريةاشكرمنهاكلنج!حقلين

سميكةجزفةذاتعباءةهوالذي،الرجاللباس،غيرهاعنالاختام

ميزناوقد.إلطبععندجدابارزةلتظهر،حفرهاعندالاشك!وتمميق

.(111صورة)الحصراهذاالىفقطمنهاالاولىتحودمجموعكثلاثة

ب-التملاليل:

قليلعدد/علىاللالخاوااو،ايبلاماريفيالاثريةاالتنقيباتكشفت

الا.كمية،-السومريةالتماثيلالىبصلةتمتلاالش،التماثيلمن

بوسملةالموثقةالكنعاليةالتماثيلاقدم.جديدةمرحلةبدايةتمثلبل

بنحتهامروقد،ماريبمدينةمصادفةاكتشفتمثالهو،كتابة

شمثىبنهدد-يسمعاماريملك،شمىللربالمد"ينةفيونصبه

المنقوشة1الكتابهتقولكصا(ادد-شمثسبنأدد-يمخ)هدد

نولكه،منفرايداواهو.حلببمتحفالانالمحفو!التمثالظهرعلى

والقسم،العاريالجذع1منهبقى،مشوه.(121صورة)نظررلهلش

سطحهاتزين،مخروطيةكتلةشكلعلىهوالذي،إلجسممنالسفلي

الثوب1زخارفوتشكل)،الجبلالىترمز،الحراشفتثبهنقوش

لحيتهمنتبقىمااما.عريضحزامخصرهعلىويثبته!يرتديهالذي

بوزوركتمثالمضفورا!داناللحيةشمرانالىنتشر،الصدرفوق

اليهتحرافناالذي،شم!شللربالالتمثالىهذاانكا.الااقدماعتار

منه.الفلىالقسمتغطيالتى1،الجبل1صورةومن،الكتابةخلالمن

فينبؤنا،ابالكاتماريوبمدينةالمصرهلىانجماربهتمثيل!ليفيةعناما

Iالاتفلكهايبلغ1/للىي1،الشيرالينبوعأربةتمثالبلىلك Alوهو.م

الملحقا(لمعبهدمن(6الحجرةفيالجسمماواجدوقد.ابيضحجرمن

المثيدالحوض1نيالرأس1وجدبينما،ليمزمري.قصراء؟،بالقصر

صداقربنصبقدالتمث!يكونن11المرجحومن.601بالباحة

الربة.بهاتمسكالتىالجرةمنفقالماءيتلقىكانالذيالحوض
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للصورةتج!يمهووحوضمياهمجاريرمنبهيرتب!مامعوالتمثال

ترتدي.601!باحةإلجنوااهجدارعالىبلاالوانإلمرسومةاال!جدالاية

خلافما،وتظهرهالصدرتفطيمتقاطمةاثرطةالعلويجزؤ.ثوباالربة

والاقراث!دلثلافية111اورالاساامثلبالحليتزينتقداو.س!قامألواتكا!لما

الكتفين،علىليسترخيالراس1جالبىعلىالشمريتدلى.والقلايد

.(131صورةا)ال!تمث!صاحبةلربوبيةرمزاقرنانويربطه

فيها.التماليلنحتننعلىنتمرتايبلاالىننتقلسلريرمن

النصفخلالالمدينةهد.فيازدهرقدالنحتفنانممييهباولويمتقد

الثرالنصففيلدنىثم،(01018-0002)المصرهدامنالاول

(.0016.- IA)،ول!وءا.السياصية2ايبلامكثةاضمصتعندما

مكثهما،فيايبلامننملكهماالللىانالوحيدان1التمثلانيكث!فلمالح!

ولطا.مختلفةعصورالىتحودمتهدمةمباليردميكبينعليهماعثربل

النهرين.بلادمنتكمنصمعمقارنتهماعلىتاريخهمافياعتمدناالبب

وعثو..البرلتمنوهو،ليم-إبيتايبلاملكالاولالتمث!يخص

خطو!تزينهااسطوانيةكتلةفوقهتبرزالدي،الحدعسوىمنهيبقلم

خطانباللىقنويحيص.الراسشمرخصلوبحضقناللىتمثلمنكرة

اسطرعدةمنمؤلفنصالجذععلىنقشوقد.الثوبقبةيمثلانبارزان

.((11صورة،)عشتدللربةتمثالهنذرقدليم-ابيتبأنيفيد

اميلنمني!نوقد،اسمهنجهلجالسارجلاالثثيالتمث!يمثل

لتالبلىححرمنوهو.ثوبهواطرافرإسهيفقطنالتمثوتوه.ايبلا

،بالصدروالملتصقةالمثوهةالححريةالكتلةمنيبدو.(151صورة)

تتدرجضفالرعثرةعنيقلملاوفيه،مضفور!كانلحيتهشمران

ويمسك،فخديهفوقذراعيهير!.الجالبنحوالوسصمنالطولفي

جسمه،فوقيلفهاعخططةوعباءةمئزرايرتدي.وعاءعلىالايمنبكفه

يLالالكرصيمندعلىقدميهيسند.عارالايمنكتفهفيبى
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نيشأنه،جالبيهاكيمرأأو،خلفيمسندلهليىوالذي،عليهيجلس

لحيتهانولو.لجشملكوجوديه،اشنونهاأمراءبحضتماثيلشأنذلك

أحدعثتاربوزوروذقنللحيةمثابهتينبالتأكيدلكانتا،تامينوذقنه

مؤثرةفنيةمدرسةنتاجمنالتمثالهذاانالحقيفةفي.صريملوك

،وماري،الخصيبالهلالبلادفيالكنحا*ليالنحتبأساليبومتأثرة

،اذامخطئيننكونلاقدو.وغيرها،واشنونه،ولرسا،واسين،وبابل

يناللى،النحاتينودكسبنيتبارواقدالدولتلكامراءاانافترضنا

مدرسةنتاجمنوكأنهاظهرتتملاليلونحتوا،بلا!بلاهـالىمنتنقلوا

.واحدة

باستثناء،كالت،عنهاتكلمناالتيالتملأنيلهذهانحقاالمؤسفمن

بدونرؤوسالدينافالهوبالمقابل،رؤوصبدون،الينبرعربهتمث!

ليمزمريقصرنيعثر.المصرذلكانسانملامحعننكرةتحطيا،أجام

الواصل1الدرجفوق.سم02بارتفاعالحجرمنمحاربراسعلىبماري

،.مقالثلأليالالفمنالاولالقرنالىيعود؟01والحجرة81،الباحةبين

الدينوعهمنوالوحيد.وادقهاالكنحانيةالمنصْنك1أجملمنويعتبر

ملريعودتناوكما.المصرهذامنمحاربرأسلباسعنفكرةيمطينا

تملاليلجالبهاإلى،معيناموضوعاتصور،جداريةرسوممثاهدةعلى

التاريخيةالم!ئاهدفيالرأسلهذانظيرلمانرىفاشا،المهدتجسماوتجسد

.(116صورة)ليم-زمريقصرمنالمرشقاعةتزينالتى

أوزنذرب!بوسلاةاسالراعلىثبتتخوذةندييرالمحاربانورغم

وجهه،علىالخفيفةالابتسامة1يخفيلاذلكفان،الذقنتحتمدود

المرسومالمحارببهايتحلىالتي،"القسوةلخفيلاْنفسهاالخوذةأنكما

أصيبأنهرغم،القتدعلىينكبوالذي،الجداريةالتلوينكعلى

.جسدهفيبالهام

يلريم-رأسيكتسب،الينا1وصلتالتىالقليلةالرؤوسبينمن

وامتثف،الصلب.االديوريتحجرمنالمصنوعوأللالخحلبملكليم
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(.مق0175-0178)حاالطبقة1الىيمودالدي،االمدينةممبديي

اللالخ.فيالنحتمدرسةنتاجيمثلاللىيالوحيدلانه،!ؤاسمةثهرة

يختقصلاوهلا.الفكننيفطيالذي4القص!مالف*الملكلحيةمنيبقلم

الممقوفان،الحاجانيجسدهاالتيوحيويتهووقر.الرجلهيبةمن

احسنعلىالفنانمهارةتتجلىو.امي!تانالثفتانوإ،الواسمتانوالعينان

لفةوكانهويبدو،عص!يربطهللىي1،الراسلث!عرممالحتهفيمورة

العص!.تحتظاهرةالمتموجةالدقيقةالشمر1ففالرأنلولاعمامةاو

كملكليم-يلريمتمويرحاولقدالنحكانإ.لىلرالراسمافيوكل

،.11(7صورة)ومهيبوقورعظيم

ينبخر7راسعلىنتحرف،الفنيالاتجاههذاعمقعلىوكدليل

الديوريتحجرمنمصنوع(م؟01750-2917)المظيمحمورابىالى

الىبابلمنالميلاميوننقلهأنبعد،(سوصه)سوزافيوجدوقد.أيضا

يبدوالذيالمجوزحمورابىوجهرسمفيتماماالفنانوفقلقد.هناك

فيالنحتيةالفنيةا،لاعم!1بيننجدوقلما.الروحيوالالمالارهذعليه

.النوعهلىامنفنياعملاالقديمةالعصورالىتمودوالتى،بلادنا

التملاليلبمضنستمرض،التملاليلعنحديثنانختتمإنوقبل

احدهما،بالمراقاشجالىفيوجدزوجومنها،البرونزيةو.الاعم!

،المموجسلاحهاليمنىبيدهويمسك،طويلامحذقاثوبايرتديربايمثل

ملىجالسةربةيمثلوثلأليهما.كبثىعلىإاليسرىبقدمهيدوسبينما

يديهدبكلتاوتحمل،،الينبوعربةثوبنوعمنثوباترتدي،بسي!!لرسي

ناهو،الجديدوالشيء.الماءمنهيتدفقوعاء-إلينبوعكربةأيفا

.اذلكمنالحكمة2ماندريو،وجوهاربمةمنهمواحدلكل

رائعة،فنيةقطعةعلىايضاعثر،بالمرإقالقديمةلرسامدينةوفي

رجلانيحملهحوضفوقالخلفية1القوائمعلىتقفمحزثلاثتمثل

ويمبر،والفضةبالدهبمغطاةوالممزالرج!وجوهكانت.ملتحيان

عليهعئرمتعبد!لتمث!،والحيويةالحركةعن،الممتازالفنىالمملهلىا
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اليمئىيدهويرفع،اليمنىركبتهعلىالمحديجثو.الموقعنفىني

والوضمية.الذهبمنرقيقةقثرةويديهوجههوتفطى،متسائلا

وضوحبكللنايصورإنرادl،الفنانأنعلىتدل،للتمثالالحامة

قامدةعلىالمصورالمشهدليجسم،الربأمامووكوعهمالمتحبدينخثوع

متحبد.،أعامهايركعجالسةربةعنعبارةهووالذي،التمث!

منالبرونزيةالاسودتماليلفينجدها،هنااهاانراالتىوالواقحية

صورلقد.وباحتهداجانممبدمدخلتحرسكلألتالتى،ماري

نريةعلىيقفزأنيكاد،فاههفاغرمتوثبوهوالمفترسأالحيوانهذا

عيناه،محترسإلاسدانعلىيدلومما.حقدونالحرمدخولحاولت

هلىايكنولم.وسطهانياللامعالازرقوالبؤبؤ،الواسحتانالبيضاوان

مدينةمثل،أخرىموإقعفيمتبمانراهبل،ملريعلىمقتصراالتقليد

هووالفرق..(بغدادمنبالقربالوةاتعالحالىحرملتل)شادوبوم

وصلابةقوةلتكتسبوشويت،الطينمنصنحتقدحرملتلاسوداأن

(181صورة)

العفر:لن-ب

مثل،الحجريةالفنيةالاعمالمنمجموعةالعنوان1هذاتحتتندرج

سدةبوعليهامشاهدنقثتويخرها،التىواللوحكوالاحواضالمسلسلات

تحته.غارتأوالسطحفوقالا!ئك!فبرزت،الحفر

إلمبد،فيقالماكانمامنهاأحواضثلاثةعلىعثرحيثإيبلامنونبدأ

الاحواض1هذهإستخدمتلقد.الاصليموقمهغرفيوجدماومنها

الضحاياذبحمثل،دينيةلاغرإض،ن71وحلبدمثقبمتحفالمحفوظة

ضIلاحوlاحد.سنرى-دمامختلفةبماهدوزينت،دمهالحفطقهانو

الث!كل،مستطيل،تامشبهدمشقبمتحفالمحفو!المذبحأوالبا.رلتية

صفوفقاعدتهمنالرئيسةالثلاثةالجوانبتزين.قسمينالى1مقسم

نقط.إلاماميتانوالقلأدمتانالرأسمنهايظهرالتىالجادليةالاسودمن
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المشهدوا،ابشرامجلسإلاماميةاجهةاعلىالواالرئيسالمهد1وايصور

.(911صورة)بسلاحهمالجنواد1الجانبين1يكلىالمنقوشأ!خر

الحوفى.1بهذاشبيهةحلببمتحفالمحفوظةالاخرىوالاحواض

،(د)أوتالمعبدمصلىنيوجد،الابيضالكلسسالحجرمنأحدها1

جانبيعلىالملكةوإالملكيجلساذ.الشرابمجلسالرئضىالمثهدويمثل

الحرسالملكوخلف،الخدممنالسقاةالملكة1خلفويقف،المائدة

الحيوانكمنظريمثلخرشريطا/2ثاهدالشريطهذاوتحت،بأشلحتهم

مواضيعنثاهدإلاخريينالصفحتينعلى.للذبحالر.اسايسوقهاالتى

بديلهالماريالبطليمسكالمقدمةنج!التنينحوفهذاا.اسطوريةأخرى

الثورسيهاجمالذيالاسدمنظرالمثهدهذاوتحت.محاربانويتبحه

صورة)نحوهسهمهيصوبالذي،الراعىالخلفمنفيهاجمه،امامه

.(.؟ا

منمتمدةالحوضعلىالمنقوشةاضيعاالمواانواضحاجلياويبدو

البطلمثلالا!دديالمصرومن.الثرابمجلسمثلالسلالاتفجرعصر

إلاسلوبيرتب!بينما.محليةأزياءعنفتحبرالازياءأما.وغيرهالماري

ونالشامبلادفيسادالذيالاسطوانيةالاخظم1علىالنفىفنبأسلوب

السيديؤزخالاساسىهذاوعلى.مقالثانيالالفمنا،ولينألقرنين

ا.تقريبا.مق0185عامنجماالحوضماتيه

ترتب!لاإنهاإلىأولاالاشارةمناثاهدهذهممنىلتوضيحولابد

جميعفيوغيرهمالنحاتونطرقهاالتىالمواضيعمنهىبل،معينبمصر

.الحصور

المؤنةالحيوانكبينالصرأع،واالثرابمجلسمهدبينوالارتب!

اخرى،اجهةمنالاليفةالحيوانكيحمىاللىيجهة،والراعيمن!ةتوالو

احتفلالشابالشرافمجلس.الدينيةبالممتقداتصلةلهوثيقارتبلاد

بتجددالاعتفادتجسدالتىالدينيةالطقوس"حدهوبل،فح!بدنيويا

بالبمث.أيالجاة1
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(ن-)*الممبدفيالمكتثف1،الثالثالمذبحاو،البارلتىالحوض

منهما،أحدثمايبدوعلىوهو.السابقيئللحوضينونقوشهبشكلهمغاير

ثلاثصورجوانبهأحدعلىلاهدا..مق.ء18عامبمدألىايمودوقد

.ماريقصرجدرانعلىالمصوراتكالربكالمحذقلثوبيرتديئربك

ربوبيتهم،(ألىيرمزقرونشكلعلىموربمص!شمرهنويمصبن

ا،خرالجانبعلىأما.الينبوع4ربمةوخاصة،ماريرباتكقرونتماما

رجلجانبالىبرايةيمسكونأو،يتصارعونالرجال3منازواجانشاهد

.(121صورة)ضحيةيجلب

حمورابيمسلةألى1بلاشارةفنكت!فيبابلفيأما؟ايبلانيكانماهذأ

وفقراتموادعليهاونقثت،الديوريتحجرمنصنمتالتى،الثيرة

الملكنقلهومنها،الشمسالهمقرسباربمدينةالنصبأقيم.شريمته

سوزاكفنيمةالى.مقالثانيةالالفنهايةعندناختتىشتروكالحيلامي

،مستطيلاتازيمتواالىأقربفهونتظميخرشكلهاكانوان.حرب

وامامهالمىالهلتصويرخمصقوسشكلعلىالحلويرأسه

ممليا.حمورابي

تاجايرتديى،ممبداجهة!الثهمقعدعلىالشمسربايجلس

المتجمدةالطوايلةإلحيتهتتدلى.ا،ثمة1كتفيهمنوتنبمث،القرونتزاينه

الخممحمولابىإلىإ.لربيقدم.المثقفالثوبفوقا،لصدرعلى

لخلالم31أيضناتقدمالتي،عشترالربةتفعلكماتمما،والصوالجان

يقف.سنرىكماماريفيملكاتصيبهعندليمزمريألى1الصولجانوا

أماممتمبداليمزمرييقفكط،شمشالربأماممتحبداحمورابى

الخلألمليتناوليدهيمدليمزمريانهوالاتنينبينوالفرق.عتار

.(122صورة)هلياايحمورإيفحللابينما،طلصولجان

،نرىالنافرة1الاشكالذاتالمشويةالطينيةاللوحكالىانتقلناواذا

خفاجىمنلوحهفهلىه.اليوميةوحبلهالمصر1ذلكعالمتصورانها1

بيدهيمسكوهو،بطنهفيبخنجرعفريتاربيطمنكيفتصور،بالمراق

حصنفوقمدوعلىيدوصر!اتصورأخرىولوحة.عنقهعلى؟ليسرى
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:فمتحددةاليوميةوحيلالهالانسانعالممنالمستمد-المواضيعاما

وهمموسيقيةأالاتعلىفونيمز.!وموسيفي!،ثور!يركبفلاحمنها

الخثب،1يمنعنجارواخر،القروديروضورجل،فوقوأوجلوس

.(123صورة)المصارعةحلبةفيوملاكمون

وها.عصرمنهايخلولم،اهميةالصيدلمئاهدكانتالملد!إمعلى

يرافقمهميلدقبلمنالاايلهاصيدمشهداللولمحكاحدىعلىنرىانحن

حيوافانثاهدإخرىلو،حةوعلى.(المثهورالصيد!دلب)السلوقي

.عجوللملهااخرىحيوإناتجانبهوألى،فريستهعلىيقفزيا2مفتر

وذلك،االادا.لعإوالاررهاترضع!دلبةالفنانيصورلحيوانك11عالمومن

نحويتدافمونيناللىالصفدعندالحياةغرايزةتصورمتناهيةبدقة

المسكمنا،لصفارلتمكنإالارضىعلىتستلقيالتيألاموعند،امهم

.(1C؟صورة)بفرعها

صورةانفنرى،الاسط!واالخيالعالمالىننتقلاقعالوإ1عالمومن

بل،فحسبأشمئزأزواالقرفبالنفستبعثلامباباهوالطان

نأومع.عروهوبيد.وايهدد،أنيابهعنيكثرشيطانمنالخوفا

،الثحورناتاثلادابنفستث!لاالمجنحكالوليكالراكمور

إلاسدفوقووقونهن،الحيوانمخالبشكللعلىارجلهنتصويرفان

برفقةصورنلوحتى،الاطمئنانعلىيبمثلا،إلبومبطلألرالمح!

،متعددة،الطليتيةاللواحاتعلىالمصورةالموأضيعان.مؤانسةانكحيوا

تحلقعلىتدلنااللوحكهذهأنالمهموا.المجالهذافيحصرهايمكنولا

وواقمية.خياليةمنالمختلفةبأنواعهاالقصصبتصويرالمصرهذاقانى

اليوميةمجتممهحياةمشاهدتصويرعنيتوانىلاالكنحلألىفالفنان

الخ.0،010وإحتفالاتهوإعيلاه

طجطربة:ارسوم-"

انهاليستصريلقصرا،لجدا!يةا.لتلواينكعنحديثناممرضفيقلنا

تمسكمدىعلىالقويالدليللناتقدم!الحقيقةوهذه.واحدعصرمن
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صورتألتىاصْيعالمواأناتعوالوا.المليدبهذاالكنمانيونماريحكام

لاتختلف،لقصر11قلككبمضانجدراعلىكلسيةطبقةفوقزإهيةانبالوا

اللواحاتعر!احتىأو،الاسطوإنيةإلاختامعلىنقثتالتي1اصْيعالمواعن

المثواية.إلطينية

جدرانأحدعلىالمرالومالمشهدأنهو،ندكرهأنيهمناوالذي

لم.ليمزمريالملكتنصيبالارجحعلىيمثلوالذي،601القاعة

القطمةانا.مثلانسيجيةأخرىموإدعلىبل،أنالجدرإعلىفقطيصور

بثرإريبمقينةالسفلىحافتهتب!وباطلرمحطةللمشهدخصصتالتى

نأنر/جحفنحن،الوافمأغيرهكاانويمما،نسيجقطمةاريبشراتثبه

نسيج.قطعةعلىمراصومصثهدعنمتناهيةبدقةلمثهد1نقلقدلفنان11

كنوزمنهن!كانتكمنتصوراننستطيعفاننا،كذلكالامرأاكانااذا!ا

البقاءعلى!وىلا،تالفةموادمنكانتلانهاضاعت،مارينيفنية

.(12!هصورة)

مثدلاخرىمخلفاتالىموجزبثكلنشرإنعليناالختام.وفي

الشم.بلادفيوخاصةلفخدولالزاينةوإثيوإتالاسلحةأ

بينويفملاسالراحنلدةمتقنةصنعتهاكانت:طخئاجر-ا

ثبتأخرىملاةمنفكانلمقبض11أما10الواس!نيبلرفىضلعالحدين

.(6؟/1صورة)بالمسدسالخنجرا!لى

وايتفرع،المصىفيهاتداخلالواس!فيعروةلها:الفؤوس-ب

فيوالحكمة.طوايلة"إني!ثلاثةالاخرإتالطرعلىيقابلهحدالعروةمن

بزخلرافمزخرافةالفؤو/ستكونوقد.بطرفيهالفأسإستعموذلك

خر2نوعيوتجدالنوعاهلاجانبوالى.حيوأنيةبأشك!إو،بسيطة

فتحتكفيهمقواسجمبالمروةو!يتصل،أ"لمصىلتلقىعر!ةلهبسي!

.(271صورة)
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على-هرسرإسالىينتهيالمخرزثبهجملها:المشابك-ب

اسالرإبينالوأقعالقسميزينوقد.بيضويثقببقليلتحته-الغالب

الرؤاوساتذاالمئابك،المابكأجملوش.حلزونيةبخطومدوالثقب

.(128مورة)المحززةالثكلالرمانية

للاوإفىموجزبثكلالاالتطرقيمكن،:سنماديةالاواى-د

شيولثا.أكثراهالاأهمهاببرإزسنكتفيلذا،الفخلراية

صض!ير9متدكمبتوذ،1وألمةبكو،نهاتمتك:!هلف-ا

.اا9؟صورة)

والحقق،الصحونعنتطورتأنهاشكلهايبين:السرج-2

الذي1المثحبليكل،انبهاجواأحدالفاخوريضغ!بانعنهاوتختلف

.(ا9؟صورة)الفتيلفيهيوضع

القصمةالدورمناأشكدوأبرز،متمددةأ/شكالها:القصمك-2

.(912صورة)المنقيحلوهالذيالحلاالكتفناات

قصيرعنقها،تفاحىأواجامىالمالبعلىشكلها:الضق-،

.(921صورة)ملو(نةعلدايةبخطو!مزبنة

شكليثبهشكلهاعروةبدونأب!ق:منهانميز:اباريق-5

خطوهـعليهأسودأو.بيضاءخطو!عليهاحمرلونهامثمبلها.الجرة

.(921صورة)بيضاءأوحمراه

كخطو!هندستتلوينكيزيخهامثمبوبدونبحروةابلريق

.(921صورة)مثلث!أومتمراجةأومستقيمة

.ميزإبشكلعلىمثمبلهاليثكلمضغوطةوفوهةبمروةاب!يق

شىءوأهم.المنقعلىوعرداتمسطحةكعوبفات:جصار-6

مايبدوعلىمحلهاحلتا.لتيالاقداحأوالكؤوسهوالمصرهلافىففتقد.

.1(912صورة)كثيرأاستعمالهاشاعالتي،الحقق
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أحياناعليهايطلق،الثامبلادهانأ:الشكللاجماصيةاباريق-7

وتشميز.مصربدالتاالموقعهناالىنسبة،أليهودية1تلأوإئىاسم

باللونمملوءةأثلام1أوأخاديداوأخدوشعنعبدةهىالتىابزخدفها

الحجمصغيرةالصومعلىواهى،أءحمرااولمأصواثاأءأرضيةفوقالابيض

.(11؟صورة).مدبب!صبها

ناأقولفاننى،قصيرةإتبحبلراالفصلأهذاألخصأنلىجلزاطن

حضلرةنيهلهازداهرتاالذي،الكنحانيالذهبيالعصرهوالمصرهنا

انهعندمانلاحطفانناالسياصية1اكهحيةاوامن.فراولكهابجميعالمثرق

نتحبمضها،علىبالحركوشنت،الكنمانيةواإلاكديةالممالكتصارعت

وعندما.النهراينمابينبدررفيالاكديينعلىليقضو!الكوأتيينأمامالمجال

وخاصةالكنمانيةالممالكعلىالحروبوشنالبلادتوحيدابىاحموهـاحلول

الحثيونوطمع،بابلعلىليقضواالكاشيينأمامالمجالفح،مدي

.ا،لقادمالفصلنيسنرىكماايضاالشامببلادوغيرهمطلحوربون

-293-



!

912رقمالصورة
393



؟!!

II%رقمعورة

493

!



لسَاخ!ا!ملا

ف!!رر"وفالئنيخيولمالم-ولظ

ق"م01650011-

وحدةالامو!يونالكنمانيونيحققلم،السابقالفصلفيرإينابرإكما

تجانلممالبنالىاتفرقوابل،تجممهمدولةايؤلسواولم،صياصية

زإدثم،المددقليلة.قه.ما.لثانىالالفمنالاولالنصففيكانت

انتهى.مقعثرالسادساالقرنوبحلول.منهالثانيالنصففيعددها

الكنعانيةالممالكعه-لياتى،المستقلةالكبيرةالكنعانيةالممالكعصر

الخارجيةالد"خليةاواأثبالاحدامليئاكانالذي،التابمةاضحيفةاالصفيرة1

وحورايينحثيينمنانهاجيرابهافطمع،أضمفهاقدتفككهاأنشكولا

بابلعلىقويةحملةألاولمورشليقاد.مق،915عامففي.وكثيين

انيةالعداواالألاعمالامنصلسلةتوجقدالحدثأهذاأنأقعالواوا.احتلهاويا

11كانواذ.لاالتلريخهذاقبلوإلكيشيونو!لحو!يونالحثيونابهاقامالتي

تاسيسمنتمكنواالزمنمرورومع.مهاجر،ينالمنطقةألىيتسللون

لهم.الكنممانيينمقاومةرغموهنكهنااملطات

كبيرةأجزإءعاحاالسيطرةأممنأتمكنوامورشيلىحملةاوابعد

المناطق1خضمتينما،الكيثسللنفوذبابلبلادفخضعت،البلاد1من

الجزايرةتثملالتيوإ،المتوس!البحرحتىزإغروسجبالمن،لمقدة

ومنذ.الميتانىألحوريالنفوذالى،الشامبلادمنالتماليةا،جز.اءلوا

الهكسوسدةومطدِمصر،وطردفيالحكمالىعشرةالثاعنةالسلاالةوصول

اعنةالفراأنيقالالحقدا.المصريالنفوذتطظم،الثامبلادوفيألى

-592-



السيطرةبوجهليقفوابل،فقطالهكسوسلمطلردةالثامبلاديدخلوالم

الميتانية.-وإلحوريةالحثية

ثم،الكثيةالاملد1علىأولانتعرفتع%لوsهذ!مئوإنطلاقا

.الشامبلاروفيالكنمانيةثم،الميتانية-الحوطية

اميثي5سردبابلبلارر-؟

د.م0158-1157

بلادنحوإ/يرإنمنالكييونتقدم،ببلعلىمورشيليحملةبعد

بيلاحتلالمن0158عامنحوالثانى(جوم2)كوم1ملكهموتمكن،بايل

ولكثونستةملوكهاعددبلخسلالةحكمتهادهولةواتا.سش،الماصمة

و!دو!يكلزو،(-5)!درإينداشملواكهممنواشتهر.علكا

وبرنابراياش،(كقرايبام.ف1375-1385)انلبلامانوكدش،ا،ول

م.ق31إ2ا-.ا3615الثانيخربشمانوكد،.ام(ق31(اللأ37)إهلثانيا

فيالاشورايينجررإنهمعلىالحراوبواالفدإتاشنواواغيرهمالملوكهؤلاء

ملوكأخرعهددفي.لفرإت11ضفافعلىالسؤتيينوتبالل،الثم!

مامناخنتي-ثوتركالعيصىالملكهاجم،اخينلدنانليلاميشيين

يواسة.الىونقلها،وتحفهاكنوزاهاونهب،فدمراها،بيلق!.م7151ا

تطوإيرهاكماسنرىفينلحو!واألفنونأنوأعبمختلفإهتمألكيثيونطلقد

لهموبنوا،النهربنبلادأربل!الكشبونفدس:ال!ارة-ا

باحكاحدىفيأنينللرابةممبداكرايندإشالملكبنىفقد.االعبكةبيوت

صثيلالهنمرفوالا،مستطيلشكه.الوطكاءبم!ينةالمقدساحرمها

المحراوفة.1الجفرأفيةألاتجاهكنحوإ،،ربعاياهقوأتت!ه.إ،نحتى

دتقدحهرئييوب!،متقابلانجثبيانبابانلهالثكلم!طيلالمصلى

الثرقىالجنوبنحوينفتحرئيىوب!،متقبلانجثبيلنبابانلهاقلعة

الصم!منبللصلىر!واقانيحي!.للمصلىالرئييالب!كابقابل

المعبدزدوإيامنزأروايةكلودعمتقوايت.الفرييالحنوبومنالرقي1
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يوضعالتيالدكةبنيتالمحلىصدرونج!.مر!حينببراجينالضرجية

.(2(مخط!)الربلمثالقهافو

وابتفاصي!،لواجهة،بمخططهالممروفة1المعابدعنالممبدهلاويختلف

محرأبكلفيووضع،الطوبمنبنملةوكسيت،بالمحارايبقينتالتي

منهيتدفقوماء،يديهاويد/يها،!فيوربربةتمثلل،!وبالتنلوب

الدي،"الطوبمنخرى2إلاألزضرتاواوإلربالرابةج!موايتالف.المد

أوأنيأواجسلااوتكواينجمعهامنالممصر1ليتمكن،خاصةبقوالبصنع

المميزالجبللبالا!اب!هد.تمثل.الخ010اسماكأوماءنافووةاو

.المميزةيخرأالنهوورثةشفيةالحر1ئوابهبزاخلرف

،اخرىعدنفياتبعقد،المبتكرإلجدايدالاسلوبهظأنا!يبدو

المتناثر،طوبهاسوىبنهايبقولم،اندثرتممابدالكشيونفيهاشيد

سميتالتى،(الانقو،فعقر)كورايكالقوودوو،ونفر،اووفيكما

تركالدي،الثانىكوديكلزاوالملكمؤاسسهاالىنسبة،الاسمبهناا

لمةجديهدةكورايكلزكور7وبنى،عثرالرإ!عالقرننهايةعندبول

ممابدبقاياعنفيهاالاثرايةاالتنقيبككشفتوقد.بعدهمنولخلفاله

المبفيعلىخلالهمنلنتمرفالقصرهنابهمناوإ/للىي.وزقووةوقصور

جزءفوقالقصر1يقع.الممابدبناءعلىتمرافناأنبمد،الكيثيةإ،لمدنية

،الحي!رئيسيةسماىيةباحةمنالفوايتا،الاايضابالتلفالممروالمدينة

يصيماوفالبا.باحكتتواسطهاالتى،المختلفةوإ،جنحةالقلاكبها

الميرةا/لحجرأتأو،القمات1بهادحير،مستطيلةقلكةعلىالجناح

،سرارأكواسعقد،القصرهلااانوالوإقع.جانبكلمنطلكبيرة

الىيعود1،للىي(-)و11ولالجناح1اخرهاكانا(جنحةاليهوإضيت-ت

.(((مخطط)أن!يثيالعمرنهاية

وقد،الكيثي1النحتفنثار2منئنىءيبقلم:الئحتفن-2

.جيداالمثويالطينمنانيةوحيوابثريةدمىبفعبقيت
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(VI)الحجرةباوجد،المويالطينمنانلنرأسفلدينا

فيالمرأقىبللتحفن71وسحفو!،كو!يكلزودورفيالملكىالقصرمن

شمرأما.النبيذيالاحمرباللونمصبوغ،3ر(3ارتفحه،ادبغدا

خدوضبوسطةالفنلناومثله،الاالود/أباللونصبغنقدواللحيةاسالرأ

لبوةدميةلديناالدميةهذهالىوبالاضافة.وإ.لاحجامالاشكالامختلفة

لم،7ارتناعها.أيضاكوريكلزودورتصرومن،اثويالطينمن

الدميتانااواتحبر،بفدادفيالعرااقيبالمتحفمحفوظة.سم13وطولها

صورة).الخ01010لجم11أجزإءتصو/يرفيودقة،الصنحةفياتقانعن

.(131و012

النهرينبلادنيبالغةأ(هميةالفنالهذا!لان:طجمار؟ارسوم-3

فيالجدالىيةالراسوماتعنألابقالفصل1فيتحدثناوقد.الاموا

بصضوقين،قردوننجضعةبمدكو!يكلزوقلدهاإلتي،ملريقصر

طينية،كوةفوقرسمتالتى،االونةبالمورقصرهقاع!جصان

الرسومهدهكانت.الطينيةالكسوةفوقوضحتجميةطبقةفوقأك

وإحمر.وإبيضأصودألوافهاهندسيةأشكرذات

(!!)ولالملحقانيعليهاكشفلتى111حدثالا1الرسوماتاما

منمنهم.الب!نحويسيرون،الرجللمنأرتالاقصور،القصرمن

فوقيضعمنومنهم.طوايلاثوياويرتدي،الطويلدا/سهشعريمصب

عريض،حزاماجمهعلىثدهطوايلااثوبا!يرتدي،قلن!وةرإصه

،الصورمذهفيالنظريلفتومما.الراريبمنهتتدلىوشاحا!يتثح

كملاليلمعالصورهذهقاكناماذا13و..تقريبارق!بلاالاشخاصإن

الىذلكمردفهل.ا،اسلوبأنيبينناإختلانائجد،بالؤراكاءانين1ممبد

العصر،هداخلالبابلوصلو!الذين،اسيينالاراانام،عاديلطور

.(132صورة31)الكثىالفنتطويرفياهمو،الاقد،فيهاوإنثروا

الكثيالفنتميزفنيةقطعتواجد،:الحجرعلىالضرلن-(

حجارةأ!الحلرررعلامات=)الكوثموروصىالقونمنغيرهعن

-ا..؟-
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عر،الرا!لعالقرنمنبابلبلادفياستممالهاا)نتثرالتي،(المساحة

متطاولةحجرايةقطعالكودورواوام..قالثانيةالاالفنهايةوحتى

وا،مربمةاواأ،مستطيلةقاعدتها.ما-ر.03منأرتفاعهايتراوح

كتابةعليهانقثت.قو.سشكلعلىاوأمحبورياسها،بيضوية

إلىاو،ل!لممبدأرضقطمةاأهدىإنهاالكفيهايبينصكبمثابة

عاليهنقشتالحجرسطحمنتبقىاوما.ماشخصالىااوا،مسظف

سنديقدم(الملكوأحيافا،الاربدرموفىأعمها.وااهمها.مخلفةمواضيع

يحي!ماونكالبا.الر،باماماالاثنانيقفأو،المستحقالىألتمليكا

.(133صورة)حنىأوحيةاوبقاعدلأتهالحجربرأس

بالتقليدالفناعذاارتب!:الاسطوانيه*ختامعلىالئقش!ن-5

المرطةففى.انيةالاسطوااالاختامصنحةفيمتبماكانالدي،الباب!لى

طوايلة،!لتابةبجافب،القاعةطوالعبادصورأواشكالأنجدإلاولىا

مثل:أخرىأشكالصورتالثانيةالمرحلة!في.الاابتهااوأدعاءتتضمن

اخرىفيةرنجرواشكال،!موزانبهجاالىاوإربو11،فق!اواحدمتعبد

.!31؟صورة)أغاتالفرألملىء

-tلميتميىز:ب

بمدهااتتاالتى1الكنمانيةو،الدول،الأكديةالدولة11-دا"نتحينما

منالقا!مةالمجالورة1الشحوباتغزواواترد،حدودهاتحمى"،قوية

منجماعاتجملادهما/لىهابمص،اصةخاالشرقيوالمالأ/لثرق

الدولتهددسياسيةقاصةيكولواولم.ممهمامتزجواالحوريين

الشموب1شكلت،أوتتجزاوتتف!تضمصْبدأتوحينما.الكنحانية

منتصفاوبطوال.دليههخطر!،ا؟ريونالميتانيونومنهم،الألحو!ية

حومْىفي،الجزيرةفيالميتا/نيةالدولة1تألست،.م.قالثانى1الالف

الشماليةاثماوبلادالجزايرةعلىاد-جطرةوااللطةوتناؤعت،الخابور1

ال!جنوب!.فيوالفرااعنة،لثممال11فيوالحثيين،الشرقنجا1،اشوريينمع

الدي(.م.قعرالخامس1القرناا)شو،شارملوكهممناضتهروا

-201؟-
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تلتكونوقد.ا،نحتىموقعهانجهلالتييمواشوكانيعاصمتهجمل

2-لارواوثانقعلىفيهاعثرالتيوالمدينة.المينرأستربالفخيرية

مدينةمنالرق1الى.(ا!نتبه-انيورغاا)نوزيملإينةهىانيةميتا

.كراكوك)25(منالقرببا،أشور

ااقعالواوا.محبدينوص!لى،حاكمهاقصرمنجزءعلى!ثفوافيها

التقاليدواخاصة،القديمةالتقالميد1علىسارقداليتانيالعمارةفنان

بهاتحيط،رئيسةباحةمنيتألفالذايالقصرفمخط!.شوريةاقةا

ا/للاالخاواماريفيعرفناهالمامشابه،احاتالباتتوسطهاالتي،الاجنحة

الاقدمالمحابدالخططاتتقرايبامطابقالممابد1اومخط!.وأشوهـومر،ها

وا؟لمصر،الثالثة1أورصلالةعصرألىتمودالتىوا،ذاتها،نوزيفي

الاختامعلىأدنقشمجالنيأما،الحمارةمجالفيهذا.القديمالبابلى

علىاختا،موطبحات،أختامعلىالمدينة1هذهفيعثرهانف،الاسطوافية
الاسطوافيةوألاختام.الفنهذاعنوأفيحةلمطيةفكرةتمطينا،الرقم1

مثل،الامبلادمنمتفراقةأ.نحاءفيإيض!!وجمدتقد/1!مصرهلىاعن

.(35،1صورة)بفلسطينالمتسلموتل،وايبرورو،الممقبسهلاللالخ

!مجموعة،عاديةمجموعة:مجموعتينفي+الميتانيةالاختامونصنف

مثقببوس!ةنفتقدالاشكاملأبأنألاوالىالمجموعةاوتتميز.متقنة

حإصأو،ز،جاجيهعجينةا!لاختاممادةالْتاوكا،خنغليط

استممالباالثانيةالمجمواعةوتتميز.الهيملاليتحجر(و،،التياتيت

مادةمنالغالبعلىصنعالذي،الختمحجموبصغر،دقيقناعممثقب

أ!اصورتالتىالمواضيعأهم،وا.كريمةشبطاحجاوومن،ا،لهيماتيت

يكللثعلىأو،كروايةوراق11ذأتشجرةالاولىالمجموعةعلىنقثت

هذهانت!لا.فق!كائناناوأ،اوحيوانانسان1بهايحيط،نقط!ة

ألىصنفتالتىوا،الثانيةالمجموعةمعبالمقارنةقاليلنةالمجموع!ة

عليها:صورتالتىللاأشكالتبمامجمولكات

البطلبينالمرااعا:امثلألقديمةالبابخليةاصْيعالمواذاتالمجمو!كلة-

-501؟-



"صى*!/لمممو11حم!ب!،لأ،ء!/،3ض+س.بم،كأطو،+!!؟؟لأجم!؟بزبم/لأكا/بر/!////لأ

ألملا"ص!!13؟!،س؟دب//!،/"،-لمخش-ول،%خ!؟

،لا/اع/+!"لملمأ//-+أس3ىص-!يلا-لا،!جمئنجميميمى-سبم+-

،*أ-7-،ء،سسكلف!ورطبم-!جم!خ-

3،"!لمص-*!أغصي!!!سط،،لم!أ7؟!كابرعىس!ير/--!،/سس

!)ل!،ة!،!آأأ،لمأكاْفئ!سكا/!س////-

بخ/!برع،/!7*+،!/،!!/

-أ؟؟/-به!"ئم

لمأ؟يركلبرخمررو*

لم-"بر-ير!قيإ!كا

،،!وب،+لم!-أ///الم؟؟!تئن!!%/ع/خ/--تن

/مم!!*-؟،/5+ص///!دع

7!-+!سو-،.،دس!،3ؤة

*ض!طيصجيمبهيي!ببح!%!بر!"،/،،؟/

أ،فب!+(+ال!ئم(!!م؟"!!إلمولض//*؟/ليبم!!إ"خ/!%/""/"إ"أ/أإ،"إلى/!س!(/(إ

ير//س"//،لم/(،لا/!،ولأ//(،/ّ/ع،/؟-+/!3،

!!يبي/صا/!!

!يم*الثيء(!ك!،ط!لم2،لم،2،/!(!ممبملم%أتن!أ،ل،لأ،-+كالم/بر؟؟بر/!،لم،/،/،،كأس!لم!+

لمثم"ليماإيم*لممم2ءالم"!ب!سأأ*"ممس،/!لا3كاص!
أ*314أ!جمئت!/،،//لمإل!!،،ئي،

/وللملمنئ/صك!3أأأ،!س/1/أ!لم،1ءلمبرءلم،،س!ئمنزل،-نج!/،/لم) أ!ال!قجم!ئ!أئملم!بمأ-3+12!برص،إ،/،!7إ-حمم/كأ/ع

،"-،!لم3بم!)لم/،!لقخ////*،//*+

لمأكل،*سص

ء؟(+لم!ا"!برإ//1،لململىأبم!؟لم)؟بم،!بمص؟أسحرد/،/،/

*س/،/،أس*ءسسسسس+ءكا/د!طييشمنم/+سأس/لم*/سلمدض،،!-!أ!!يم!*أ!ميى%7!

؟،ول،لأصلاأ/ا"لىأ9طلأ/،لأث!!ئؤقىأأد

أ!إ%ثمئأ؟أ9ئم!لأبخإلمأ+دبمب!ألإ/!لم،بزط،آ!!إ!أإ

(الدألا،/"يالمءياألملململم،*أثلأ؟أ/ا(سالمبر؟

ا/"،ك!"؟أ"
؟اأ؟"1*ل!

إ!ال!9ء!أأكلمي(؟ةأإِ 01،!ءء*ط!لأ

نرالدال!!ا9(111،/%برإأأ!!أ%9؟*ود!(الم،إلمأأإإ!/اأم

،!،19

فيلأ"سمس!%!"!ه-"مس""!سصكل"*س!ئهـ!%،
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!لألأل!ء!هدمو"*ضش/*شبر،م!س،!/!++4!لى(ش!لم!ّ!لم/!!+مؤ/غسجمير

-سالم!،!ع!3َميبر*ء!فضيهيبرظ

فثرلم7بر!*لمجهينلمش"+!ئ!*لم،لم!لآإ+الاإ!ث!جمم!ح!لص

،3ل!ئملح/؟غ---ط1(!يم-سص-ص

ض3!!لما/،،ألم!أّد!-كالم!لأ*"*ل!ص
هـ!:-؟!صعشي!ىء!

!سسيصس+!ى!نس/لملم!!ول!
،،(،/لى،،،ممم"!عم،!ب

!س3

!!لأ
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المصلونوأ!امهالطقسإلهتمثيل،المفترسةْوالحيوانات،الما!ي

.البرقهـمزيكونتدكرويةاقهإوراغصناإاحدهميحمل

عنيميزهااومماأ.لوريةالزخرفيةالمناصرذأتاللجموعة-

السورية،للارلاديةتقيدهوالذياالاشخاصلباسيةالسو!الااختام

الكرأوية.الاوراقذاتإلااشجاراوا،والاغصان

بأسلوبصنمتالضالمتنوعكةالزخرفية1لعنا،صر11ذاتالمجموعةا-

،ابالثراصجالىاوموأضيحها:الهندسيةاالااشركالبوساطةمميزميتافط

الخ....لقماشية11فالزخارواالهنكسيةو"الااشكال،الالهةمنالتقدموا

سطحعلىبرؤ!كتقدالااشكالان!،المجموعةهذهفيالنظريال!فتومما

،بحضفيالااا،ع!ليهاألاثكال1التوزيعحقولألىتقسيمهيخرمنالختم

ضفائر.بواساطةالحقولبينالحديوداميزتحيثالحلات

الريوماتعلىنشاهده،ال!حقولبينللفصلالضفائرjإستممايوا

الرسومات1تلك.نوزيقصرقايككابمضتزينكانتالتى،الجدأ!ية

واوتفاسكها،مار35طولها.156ا.لقةعةفيمنهاقطمةعلى6!لث!فلتى11

الااحمرا،انا،لواباالاشكالقهافورسمتييهَجهالارضيةاكا(نت.-،ه

وكانهبأكمللهاثهد1يبدو.الرمادياوا،والاسود،او،الاابيض،الوردي

فمنها،الحقولداخلَالزخرافيةألمناصرأما.لهمقطحأوبناءواجهة

قدايمة.عناصروكلها.الخ...لور!رإس،الحياة-شجرة

:(7111-0071حوألىيوسطىالممعة"!شوريون-ب

وأبنلأله،..مق1782-1815الاولا(هدد)حددشفسوفاةبحد

2بلاخضمت،الاقواياء aسلالةيخر،سلالةإوحكمتها،ل!لبابلييناشور

.م.ق01017عامحوالىأد،أسيأالمدعو1إسسها،الا!لاحددشمئعى

فيأيضاسارتبل،يذكرعملبايتقم!لم،الوثافقبقلةعهلىهاستميز

ملوكهامناشتهروا.خر2حيناعنهموإستقلت،حيناانبينالميتا1ر!لل!

جيدةعلاقاتأنشأالذاي..مقاrv-1(؟.اخىأ1-نلاين-أشور

-7!ا؟-



اللادحررالذي..مق0133-1365ا!بليط-ضور1و،مصرمع

الملك،1هذأبمد،أشورعرشعلىوتحاقب.انيةالميتا"التبعيةنيرمن

أحلامو-البداوية1القبائلاوا،لنكثيينالتصديعدليهمكانملوك/عدة

ايلؤأا-دين-رك1:أبرزهمااومن.مضاجمهمأقضتاالتي1،إرأم2

لتى-،واتيكو،21(5-271؟لالاكنصرللماانو،91131-8031

.8021-ا؟(،الاولاتاانينور

حتى،ا،"شو!يةالمملكة!ليانفيلوهن11أدبا"لاخيرهذأوفاةوبمد

خر2يصتبرالذى*.ا-1117الااوالافليصرتيجلاتعزيمتهالهاأعَاد

الطويلة.الزامنيةاالحقبةهذهخلالا،قوياء11!لوك

معتطورقد،الالحقبةمذهخلال،11،اشوريالفن1فالنا،قدعناوكما

سن-للرابينالاولاالمبدأ1أننجدلممارة11المجااوفي.انيلميتا21لفن11

البناءكبررةاحةباتتواس!.معابدمنالبقهلماايرمفا،ثور7فيشمش

وتحيط،ا"لمصلييناواالحرمينتتقلأمانمستطيلتاانصا،لتانجاالبيهاوعلى.

تاُثيرعلىالمخط!اهذا/يدلاوقد0(45مخط!ا)لصغيرة11اتالحجرابهم

الفنيةالقطعبمضعليهتدلكماا،شوريةلمماوة11فيميتانى-حوري

اجية.الزإجااواادفخاديةالاوانىمثلثور7فيعليها!كثرالتى،الصفيرة

منالثوريالأا"لفنتحررحتى،عثرالثالث1القرناأطلإناوم

فنيةألاليبابداعمنالآشوريونالمحلمونوتمكن،الخابر.جيةاثو.ثر،ات

نيالجديدة1لفنية11الااتجاهاتهذهوتتمثل.المجالات1مختلففيجدايدة

وممبد،الاوالانينورتا-تيكولتى-كاريمدينةأشورومبدزقورة

وفي،الاولأنينورتا-لتيتيكوبنااهمااللذين،بملأشورشوريةاقةعشتار

.)26(الملكلهذ!نصبقاعدةاوفي،الاسطوانيةامالاختامنمجموعة

:الشامبلادفيأمنعانيةالمم!ك-د

انيونالميتا1الحوريون!ا،بابلنيقدامهمأيوطدون)الكشيونكانوبينما

152ألاولتحوتصى)الثامبلاديفزونالفراعنةكان،الجزيرةفي t-

المي!تانيينولمنع،البنفوذهمْ(8؟؟ا-20115الثوالثا2015

-8.؟-
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علىأما،الخارجي1الصميد1عدىهدا.عديهااليطرةمنوالخيين

نعرضكثرةممالكوتأسست،ا،لبلادتمزقتفقد،الداخلىالصميد

.27(نجهلهلالأننا،لحدو!هارقيقوصفغيرمنيلىفيمالها

،الانحتىحلبفيالتنقيبتمذرواذا:الالخ/موكشىممدة-ا

اأمدناقد،،المملكةهلىهعاصمة،الاالخمدينةثار2عنالكثففان

السنين.عراتلهاتبعتالتى،يمحاداواتارللخبتاريخهاالمتملقةبالوثائق

حكمااالل!ين،تاكوم-سعمىليم-ياهـيمالملكينملوكهامنونعرف

المدينةتديريكون11؟نويحتمل.عشرالسابعوااثمنالقرنينخلال

السابعا"لقرنأمنالئانيالنصف)الاولخاتوشيليلحثى11الملك1يدعلى

كحاصمةهميتها11الالمخافقدتذلكوبمد.الاض2هداعهدفيتمقد(عر

،010151عامحوالط،ا!ريميالمكا.ليهاعادإنالىواكمدبنة،مملكة

محفوظاتودلمارقصراوممبدألناخالفقدو.و!شهرتهاقوتهااليهافاعاد

و!لفررها.المجاورةوالممالكأ،لالخلأبتا!يختتحلق،كثيرةوثائقعلىحوت

،0135عاممنذللحثيينالمملكة1هلىهخضمت،الامبلادمماالكمن

البحر.شموبغزاواتثمرممهاحينماتقرببا00112عاموحتى

2رشو:2-ممعة

الممتدالسهلفي،جرجمثى/جرابلىمنالفربىلشمال11الىتقع

الاحداثنيدورلهايكنولم.الساجورورافدهالفراتنهربين

!بلادا.لخصيبالهلالابينالتجوةيْبارزاثمورالحبتبل،ا،لسياسية

l .لاتاضول

أهميةوذت،رشو2منالشمللالى:-كالتخشومط!ة-2

مثلها.بيطة

بحدفيمااطلالهاعلىتامتالمملكةأصمةعاايمار:ايمارمم!-،

تنقيباتفيهاجرت.ا،لطبقةلدبمياهغمرتالتي،مسكنهمدينة

تمودتجاريةالكث!فاتوثالقوصن.باهرةنتائجأعطت،هامةاثراية

-041-



الفراتمنصطفعندموقمهااوبحكمم.ق.الثانيا،،لفعنتصفالى

،افربمنإيولثرق111مناففاثمةالقوافلملتتىكانت،لرق11نحو

ميناءكوانهاالىبالاضافةهذا.شملاالجزايرةمناوااجنوباالبلايةمن

.ماريمنو11جرجميشعنالقاثحةالسفن1فيهتراسوهامااتياافرا

.عاريالىايمار1منتنقلكانتالدقيقشحناتاقمار.يوثائقوتذكر

نأبابلوثالقمنويستفاد.الدقيقتصدركلألتايمارأنيحنيوهذا

ايماواهميةإفاقتلقد.ايضالمأالمملمكلةاتلكلى11ااوصلواقدا.يمارتجر

تسابقتاقدو،يمحادماريمملكتىانبل،السيا،سيةاهميتهاأالتجارية

وفي،عثرالتاسعالقرنففى.الهامالجفرأفيلموقمهالمعليهاللسيطرة

خضعت/وفلالهاو!م!،لماريخضمتلي!-/يخدوقماريملكعهد

وأالحثيين.للميتانيينثملحلب

فوخثبم:ممعة-5

وعاصمتها.!حماةحلببينالوس!1ني،الارضمنبقمةواحتلت

--جنو)أوا،اجا!يتىأني!لما(ثغن)أو(دثي-ش-خا-ئو)

صقو!بمدالديولةهذهقمت.اواقعمجهولة،المصربةنيكما(شا

.(.م.لَى13-15القرن)منقميرةفترةاشتواعا،وقطنهيمحاد

عر!ئها.علىتاكوألاير1الثالثتحواتمسنصبعثرالخاصى1القرنوفي

اما.للميتثيينخضمتا(عرالرإبعالقرن)شاروبثيملكهاعهدوفي

فخضعتوتيتفي،اري،فددملكيهاعهداوفي،عثرإلثالثاالقرن1في

الحثيين.

6-ممهنا!ط:

المملكة،هذهعاصمة،ناعيادينةمأطلالفوقالمضيقاقلمةتقوأم

لثرق11ا/لىاقعةاالوااضي11،راوبحض،الغابسهلع!لىسيطرتالتى1

والميتافيينللفرأيكنةمثلهاوخفحت،نو/ضىمملكةعاصرت.منه

فيحكمااللكينتشوب-جى1وتاكواصلوكهامناونحرلأف.والحثيين

.م.قالثا،لسرالقرن

-ill-



تونيب:مممة-7

منالغرب1الى0الممتدة1المناطق1علىاتسيطرانتكا.كنالكياصفيرةمملكة

الاجنبى.للنفوذاتهاتجاهـاوخضعت،الحولةمنطقةضمنهاومن4،حمص

ملكعفا-نقممعمماهدةعقداللىي،تشوب-ري2ملو،كهاومن

اصمتها.عاموقعنحهلقلناولا.المملكتينبينالملاقاتنظمتأجارايت

كنزلمالاسثى:ممدلأ-8

الطرتعلىمندالنبىتلالانهىكنزا/قامدشعاصمتهااطلال1

ثمكزاألمهاكان.حمصمنالجنوربالى1،قطينةلبحيرةالجنوا!

حمصمنأمتدت،ألارضامنبقمةعلىسيطرت.قادشالى1تحول

البقيمةسهلحتىئرقاالباد،يةومن،جنوباالبقاعاسهلحتىشمالا

منجملها،اهميتهامنالممتازالجغرايرالمو/قعاهلىازأدوان.غرابا

علىتسيطركانتلانها،لاحتلالها!إلحثيونالفرلماعنةسصالتىلمناطق11

الثالثتحوتمىعهدفيا.الشام1(بلاداوجنوبشمالبينالمواصلات1طرق

للمصرايينخضمت:الثانىالالفمنتصفوعند،1(36(1-09؟ا)

ضدادشقابقيادةالكنعا،نيةالممالكخاضتهاالتي،مجدوممركةبعد

-0137)شوبى-لى-ليوماالحثي1الملكها)جموعندعا.الفرعونهدا

إيتاكاما،ابند5وا2قا/دشملكشوتاترالهتصدى،نوخى4(0132

اوقمتحتى،عليهايتنازعوناوالحثيونالمصريونظل.أمامهاانهزمااوا

(1222-ا)09؟الثانى!عمسيسبين،1285عامالشهيرةفاهـشمعركة

تحت11،لجنوبيةالاام1وا*د!هىفبقيت،(0128-0،013)لومو(فاتل!

للحثيين.الثمالية1الممالكخضمتبينما،المصري1لنفوذ11

لر:مو92-مممة

نهريحولالممتدةالسهوالعلىسيطرتةصغيرةسملقةكانت

هالبترونوحتىطرطوسمنالاحليةالمنطفةوعلى،والابرشالكبير

)13-



علىألكزلتلالارجحعا!هيالتى،صمورأ11؟صميراعا/صمتهاكانت

زمامتسلمت،قويةسلالةعشيرته-عبديفيهااسس.الابرشنهر

اوكان..مقدثرالثا،نىالقرنوحتىعشرالرابع1القران1مطلعمنلىالامور

.(عثرألرابع/القرن!فيحكمالذي(؟عزيرلمو)أزير!ملوكهاابررمن

منطقةاتوليعاولحاحينماواجبالاأجاريتاواتونيببجاراتهإصطدم

ن11الىخر2جناو(للحثيين،حيناللفراعنةالمملكةاوخضحت.نفوذه

.م.ق،عثرالثالثالقرننهايةعند،الجرشموبصوجاتعليهاقفت

تقريبا.

0i-اجاريت:ةممع

/اللادْقية(منالث!مالألىالثمر.أا؟سراتل)أجارايتمدينةعاصمتها

قواية،مملكةاتكنلمانها11،..مقاالخاصىالاالفمنذالان!انلكنهاحيث

الاوالاحمورابىانبدليل،مثلاأيبلااواكماريمزدهرةعاصمتهاتكنوالم

غرراسمه)أجاريتشيخرغبة،ماريملكليملزمرينقليمحادملك

كانالاثناءاهذهفيانهالوأقعوا.الصيتأئعالذاقصرهبزيارة(ممروف

ومن،اصرةالمحاالقصورامناهميةاقلإانصغيرانقصر(1أجارايتنجما

الملكى.القصرأ؟نونسميه،نفسهااجاريت1فيبمدهمابنىالذيالقصر

الحضويالمركزأجرلتمدينةأصبحتاعشرادسلدسالقرننهايةومنذ

يبا2تقر.ما.قا؟..عامتدمرهاحتىكذلكاوبقيت،الشامبهلادنيألاهم

اومنابرا.أوالهمكانملوكتسحةحكمهاعلىتماقبألبص.1شموب.يدعلى

-،301)الثالث2)منوفسالفرعونعامرالذي1ألااولثتمر-عمبينهم

منفكانالثانى1هدرنقمأما1.ممهجيدةعلاقاتعلىاوحاف!،!؟126

معاهدةممااوعقد،او،العمرأنوالاادببالملمأهتم،اجارايتملوكإعظم

افطحاالحينأ1ذلكوصنذ.(0133-0137)1،اولليومالى-شوابي

علاقاتهميقطمواولم،،الحثيالبلا!2معطيبةعلاقاتعلىاجاويت1ملوك

اعنة.بالفرا

فتفراقتكخاصمتالتى،الشماليةالثمامإيلادممالكهيههاإ

عديدهاررز/1التي،الجنوبيةإمالثابلادممالكحالحالها،تتحدولم

تسيطرمدينةمعظمهافياوا!دانت،الثمالية1إلامبلادممالكعددعلى

-،13-



ألحمارانةراكائلمنأخبارهامحظموجاءلنا.حوالهاالارضامنبقمةعلى

اثالثامنوفس2الفرعونينبينمتبايدلةرسائلوهىcاخنلالن1مدينة

ماو!لئيرلما.م.قعثرابعالرا1ألقرنخلالالمشيخات-طكاءاوإمرا،اوالرابع

الفرككونمنالنجدةطلبو11شكاويالامرإءامنالمرسلة،الرلاسائلتضمنت

بتحد!ارها،سنكتفي،ا،مارات3طكأهميةلضألةا!انظرا.بحضهمعلى

(TA)وجدتانالاثارواألتاريخيةااالاحداثابحضالىالا.ثارةوا

ارت!فا:مممة-11

بجو/ارها!!دان.طرإبنىمنالشرقىالث!مالالى،عرقابلدةواص

تناريكتقدو.ا(شقا=)شيقلانا،(اانفا-)امبياا1،(ادهارا9اربا"تا

اجبلا.موراو2مملكتيمنكلعيها

جبلا:-ممعة12

ااقدممن.(جبيل)بيبلوساسمباحالياوتحرتجبلااصمتهاعا

معجيدةعلااقاتعالىكانت.ايبلااواماريمثلمثلها،الشاملأدممإلك

ثار2وومساكناوقصورممابدعنفيهاالاثريةالتنقيباتوكشفت،مصر

هامة.منغولة

-د!!وصدنصيلقديم11اسمها1و،كاان):صيلا،ب!وتممدك-13

اليونانيهةباصخر=صورالقديماسمهاانلأوكا)اوصور،(وصيدون

عثير/تهعبديمعالاعربادىءتحالفو/أقدالمدنهذهأمراءأنذكر(تر

-ربوناصرو!/عنهتخلو!ثم،جبلاملكعدي-ربضدمورو2ملك

.مقعراابعالرا1القرنمطعقبيلوذلكا،ع!ليهعدي

أطلالهاعلىيطلقالتىأ!دوميدياصقهاعاانتوكا:م!ةكوميدبما-1،

المصري1والوالىفه2أولمقاطمةمركزا،الجنوابىالفاعفيالوفى1كامدالآن

يبا.تقرواربد:وحورانودمقالجولانمناطقاضيها!اراوضملت.عليها

الهامة.اا+لاراهاعنكفتاثرايةتنقيبتحديثافيهاجرت

--؟ا؟



-مممةرمشق:15

(.امقعثرابعالرإالقرقمنالاولالنصف41)بيرا!زةملكهاعفدفي

كانلرإدزة2أناشكولا.كواميديمنبدلااوافهأاصمةعادمشقإصجت

لهتصدى،ألمالأانحوالتو(لعاحالولوعندما.الجنواباموإءااقوى1

أميرانىوتعيواإ،حسيا-.)روخيز،يأمراويوعرزاقاررثى،ملكاايتا!لاسا1

كلجانبهالىقفواو،دحقمنالشمال1الىقحةوإانهاا،يفترضالتى1لوباانا

،عيريإميررثا-ابدياخزي.اميرأياالداا،خثابوإسيربير،ي:من

كما.الحاصيومنابعبملبكبين،الثرقية0المبنانجبال!سلةفيوكلها

(1العدسديرقربعفاسكينتل)لضا!ونا:التاليةحورانمدنامر،1ءااصرهنا

نيابريكةقرايةجنوبىالدبة1اتلا)دلوبو،منهاالثرقالىشثخيمى

اليخغربيحمدلثخ11تل)شانيبا9-زيري(السِوايداءأ1محا.فظة

قرية)،نصيبالاسمدالثيخجنوبعترةتل)عثزوت،(مسكين

.عترةقربو!و،شيخنا(لرككامنالرقالىنصيب

نهرمنالفربالىاصمتهاعاكانت:طحطهـةايحاصىرممدلآ-16

أصمأالمواإمنوهي.وإطبريةالحولةبحيرتىبينالواسط1نجماالاردن

علىتهدابدوصماقصورعنأفيها!لثفالتي،الهاسةالقديمةاالكحانية

النحت.فنتقدمعلىتثهدومنحوتات،الحمرانأرقى

طبرية.بحيرةمنالجنوبالىدن2الار1حوضني:يانوعط-مصة17

بير!دداشو.حكلاماعنونصرت،النممانتلفيعاصمتهاوتتمثل

الى،فحيلتل،1،نهىبيلاعاصمتهااواطلالبيلا:-همعة18

لثتعهدهفيالذي،بعلو-موتملواكهاومن.يانوعمامنالجنوب

ايوبابصاعدةاومنه.عنهالقرىبمضائفصالاالىأدتااضطرأباته؟ا

ثانية.عليهاسيطرا،عتراوةملك

رمئلسانتلموإقعفيعكامنالجنوبالى:كثف-مم!91

انلروتا.ملو-لها

-"15-



عمىبلاطةبتلشكلماعاصمتهااطلالوتمنل:(شي-!ثما)02

بصد.منواوالداهانيايام!كهاحالولقدو.نابلسمنالرقالى!لم2ر5بعد

الثمال1لى11وخرابواناروبوركا،سوفيمفهاجمو!،،حر.أفهمعلىأ،لسيطرة

حيبرونإيروردااتا-شواتواسعهمقفإكفقدالجنوبفيأما.فابلسمن

اكف،امير!انلروفالهمتمدىالغربو!ن!.اوراشليمامرخيبا-وارثاا

-يريايرهااليهخرج،عجدوالباياهاجموحينما.مكااميروز!راتا

.ويأاصر.ولايا

واميها،ان-لنعامدنإقدممن،مجدروعاصمتها:مصر!ة-21

،قالرشبزعمةامنحاشو.االتحالفإ،لثالثاتح!تصىبينادإجهةحدثت

أمرهاقيلاةتحتتقريبالكنمالنيين11جميعخدمنمرة،والاولتمكنتالالتى

مصرياوإلياوعين،المدينةودخل،هزمهمالذيالفرعونجيشلمحربة

إميرضمحلفادايا-يريأيرهاقلرمدثرالرابعالقرنوف!.عليها

!لفتوقد.أحتلاالها2منومنمهم،لئكمإميرلبا.ياوأو،ررجيزر

اجمل،اَلماجيةاالقطحابرزهامن!للنالتى11،الهامةاثارها1عنالمتنقيبك

باللى!لروالجدير..مقعرإلثالثالقرنفيامنماشالفنانأيدصنمتهما

بلامالامفيالماجصناعةعلىاضحأواتأثيرهدهعجلولمحرسةكانانه

.تا.ما،وليلابفخل

،الثامبلادبقالقديمةالملنمنغزةوعاصمتها:غوةمم!-22

اصةالخا0الفرعون1املاكمنالثالثتوتمسجملها.مصرمعالحد!ودعلي

الفرعونيةإ،لممثليةمقراصبحتا1ثم،زا!هرةمملكةمقركانت.اناياعثل

..مقاعثرالرإبعرا.لقوقنج!كنصانببلاد

أهميتهالقلةإلاملرإتمدنمنعددذكراغفلنالمرض11هل!اسيلقفي

*.شدةعنبدلاإختاموفي.بارزةتاريخيةباحداثيقترنلماسمهارولأن

،الشامبلادمناطقممظمفيا،نتثرتالتي!المبرو11إوا)الحلأيرروقبلاللالى

عر"الحالروإعتدىفاذ!.أمرإثهابينالمر!اعاتفيمتميز!ثوراولحبت

،امارلانتخاصمتمااذاوا./بجار،تهاأستنعدت،ما!لرةأهلي

اقىرخينبمضوصفهمالمزثوج0اللورولهذا.بهمو؟حدةأصتنجدت1

16!أ--



طلكالمهاناستنتجنا0قدمناهماعلىنظرةألقيناماواذا.بالمرتزقة

لوصدذلكمردفهل.الجنوبفيوالصي!ةالثم!فيقامتقدالكب!ة

امملعواهن!انأمأالجنوبفيوالصغررةالملانج!الكيرةالقبلأدل

إلامر،كانوأياأالوضعهذاخلقفيدورهالبتوجغرإفيةاقتصادية

حتىاو،نفهاتوحيدمن،فمنحها،لكليهاسيطرقدالقبليالنظامفان

ي!الضوجبة.خطار2(الافالفحلىالاقطاد

اثريةتنقيبكفيهاوتجريجرتالتىالكنطليةالمدناهممن

علىكثفاواقد.عظيمةثار2علىفيهماكشفحيث،اوإجاريتاللالخ

.ء.وعشتروتحاصور،عجدو،جبلامثلIاخرىكنماليةمدنثم2

فق!.المقارنةوعندالحاجةعندذكرهاعلىصنأتىالخ

:طعمدرة-ا

-1447)الفترةفيتؤرخالتى،اللالخفيالر"يمةباالطبقةاكتشف

حدد-ولداهوجددهوصهثم،اد!يميالملكبناهكب!قصر(،.مق0137

شيدقدالقصرأنويبدو.ليما-اليماوحفيده،عفا-ونقمنيراري

بههاتحيط،كبيرةلماوايةباحةوتتقدحه.اقدمقصرانقا،ضعلى

.الخدمولكنالفذائيةالموادوخرنللطبخمخصصةكانتالتىالحجرلأات

الىقسموقد.احةالبانحوأي،الجنوبنحوالقصرمدخليت!جه

)2(رقمالحجرة1البإ.ومنسحفيحملانعمودينبوسدةممراتثلاث

،ا،داري،الجناحالى1،اليميننحونتحه،المدخلظفتقعالتى

؟ألىاللرجنصحدحيث،)3(راقمالحجرة1إلى،،ا!ليسارنحوومنها

الذيوا،المامةةالاسلسكنالممدلجناح111فوالىالمبنية1النومحجرات

الاكل1حجراتبهاتحيط،)(1(رقمصماويةباصتتتوْسطه

علىالعمقبسهلاللالخومن.(،همخطط)الخ...والحمامك

ابدالا!إحيثاللاذقيةشماليالساحلعهلىإجاريتالىننتقلامىالما

الجزءشفلاللىي،القمر1صايوالملكيالحيومنها،اممثيرةاالمحمارية

،الغربالىالثرق1منيمتدمِضاريتوصطه.المدينةمنالفربيالمالى

مختلفة.أخرىومبانر،ومحبدوحصن،قصورويفمثهلاثة
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المدينة،عنالحرايةالجهة1ف!أو،الغرا!الفحعلىالحصن/يقع

جدرإنبهتحي!.ايضاالمدينةمدخلهونسبياصغيرجميلمدخلوله

مناحبكالدي،البرجمنهإليدالىاويقع،الطخلنحوعاللة

مستوثمكأالصنهلاوفي.ايضاالداخلنحوماللةبجدرانالضرج

القصرأعلمباحةعلىيخفتح،الثرقفيببولهالعسك!يةا.لتجهيزأت

.اثمبلادفيالجميلةوا،ةالكلب!القصورمنيعتبرالذي،الملكى

ثلاثةطيلةاجربتلملوكعمرأمقراؤاش،مرإحلعلىالقصر!ني

ويفطي..مقعثرالثالثالقرنالىعثرالخامسالقرنمنأيقرون

باحك،وخمى،وحجرةقلكة09ويضم،2م0065مقدارهامساحة

مطلععراثنىفيهوفجد.وارجحديقةإلىبالافافة،مطتوأ!اع

.(6؟مخط!ا)المهدمالحلويوالطابق،السطوحالىتقوددرج

بحجلرةوالاخرى،منوتةبحجلرةالرئيسةالقصرجدرانبنيت

علىالمطلةالمالية!لواجهةأما.أمتلراربمةحتىا،نوترتفع،عادية

وكسيت،البلاهـلتقويت!هامنبصفقلكدتهاكسيتفقد،الثلرع

الجيد.بالطناخللد!ا11عنالجمرإن1

بهما،الملحقةاالحجرأتوا،الاستقبداقاعكالارضيالطالقضم

اما.والخدمالحراسوجناح،دعكوالمستووالمكلايبالوثالقوحجرات

،المالكلة.الا!رةالاقمةمخصصافكانالحلويالطابق

تحم!لستفخشبيةأعمدةبوسطةممرأتثلاثالىالمدخلقسم

البهوبحديائي.للجلواسمصاطبفيهالشكلمستطيلبهووايتبمها

توجدجنوبهافالى،4رقمالباحةيمينوالىالفربيةالوثائقحجرات

الحج!اتبهاتحي!أ.خرىباحكأ.لىبلاضافةهط.الااستقبللقلكة

لقد.ملافنلوجمد6رقمالباحةمنالم!وألى.جانبكلمن

جميلة،ماءبركةفيهاتوجداذ،شتىلاغراض11رقم/الباحةاستخدمت

انحاءكافةالىالماءأقنيةمنهاتمتدوبئر،الطينيةالرقملثين14وأفى
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لاروكثت،لطاخلية11الفصرأحدبقةتكالت(11رقمالباحةأاام.القصر

بحظمتهالقصراهلااطلالتشمرنا.9و8الباحتننحولالملكيةالوثالق

6!القصرألجنوايقع.البدةعلىالجنوبيالقصريدلبينما،وافخلات!ه

!يننعاعرضهيترأوحنرأغعنه!يفصله،الملكيلقمر11منالجن!وبالى

2م016قدرهامساحة!يفل.الملكيالقصرمنأصفروهوم4-11

المريية،اا،لجهةفيملخله!يقع.ايضابالحجدةجلطنهبنيت.تضيبا

خثبينعمودينبوسطةقسممدخلمنهاالثمالأالى11مبلطةباحةيحقبه

تحتمدافنفيها!جدت،دا)3!قمقعةشرقهاوفي.ممرات3الى

.)(!رقمالقعةارضيةتحتأخرىفنمطواكدلك.ارضيتهامنجزء

الحجرأتوفي.ايضاالارضتحتمالاننوجدت،)،ا(رتمالتلكةني

معاج!يتبتجرةثتعلق،تح!يةغالبيتها،ملكيةواثائقحفظت9هو

استمملقد(لقصر1Uهأنالمرجحوش.المويلادومصرقبرص

بئاءيبقتا.لتي،القديمةالقصورمنيكونواقد.هجرهبمدللدفن

اثماليابالقمريسساعلىالثيءهطيخطبقوقد.الملكيالقصر

.(47مخط!)الملكيالقصرمنالثمالإلىالوأقع

.صطبلات%و،الموظفينلكبلروصحئ،عبلاةاملالنالقصورهذهويتبع

هيكلفلدينابللصابديتملقفيمااعاوملحقلالهابالقحوريتملقفيماهلا

متخدماوبقى،.مقالثرالالفمطلععندشيدالذي،بملالرب

بيوتيوجدكانوبجوا!ها،دجنالوبممبدلكوكلى،قركنعدةكممبد

.(8،مخط!)ومكثبلالهمالكهنة

مصبدمناكبربملمحبد،ا.لحنوبنحويتجهكمتج!رأنالمصبلان

مشطيلعصلىمنوايتانف،احصنوحالتهم16*2؟ابعلده.دجن

درجبوسطةاليهانصمد،مستطيلةضيقةقلكةأوبهويتقدمهالكل

.رام02حواليالباحةإفوقترتفعمصطبةفوقشيدقدالممبدلان،عادي

كانإنهبمار07بلرتفاعا؟نهىالتيجدرإنه،بقاياوتوحى،متهدمالمحبد

اقساآتزالولا،محيطهعنويفصله،بالممبدضخمجداريحي!.عاليا

،الدرجأمامالباحةفييوجد.الثرقيةالجهةفي،م02باعتداد،منه

طرايقان.وحولهالباحةانوققليلايرلفعمربعمليح،المدخلمحوروعلى
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شبيهمخططه،وعاديجلاصض!علدةبيتهو:دجنممبد

الممابدمنلالممبلان.أللضامصبةنوقبنيوقد،جمملمحبدبمخطلى

الخ.0010دإطعين،اببلاأ،أيصرفيعليهماعثرلتيا02المتميزةامنعانية

ملخلاشيئلاللىيوأ،اج!يتمل!ينةحصنعلىتمرافنااننا!يما

2خرا.نموذجمنبوأبةعلىالتمراتبنايحن،الامبلاديخ!خاصنوع

تخلفوميلا8الطبقةلىاتعودينةمدبةبوابفلسطينينةمجدوفيمداكتشف

الممر1منعرافناهاالتىالبو"تمخططكعنبنلألها!اصلوبمخطدافي

عنأزواجثلائةبوسدةقسمطويلممرمنالبوابةتتالف.السابق

ويجدر.اغلاقها1يمكنصتتاليةمداخلثلاثةتثكللابوابثلاثةالىالركالز

وكالبا.محصنةكلأتالكنعثيةالمدنممظمأنالىالتنويهبنسا

يaال،الربضبينهميقع،داظية!اوالآخلىجيةبوأبةللمد!ينةيكونما

!ليهكلنكما.وفرهاالتجدايةالمبلدلاتنيهاكجرى،كيرةساحةهو

مئلانونرجح.بحوراننوىبلدةجنوبنفيعترةمدينةنج!الحو

للاجثبيسمحلاحتى،والحيطةالحلىرفيذزياداحدثتالساحةهلىه

المحيطةالسفوحتهـسىماوغالبا.أحوالهاوإست!طلاع،المدندضل

المرافبة،"لمدافعيظبع،الدإخلنحوماللةحجريةبرصفةبال!مور

والتسلق.الاقترأبعلطلمهبموليصمب

افا،قليلةالتماثيل،اهنةألرأمعلوكاتناوحسب:حمانيلنحت-2

لرسناهاالتى،الكنحافيةالتماثيلمنالكبيرةالمجموأعةبتلكقورنتما

في،عزفو!قدالكنعانيون!لانإزأفيماندويوالا.الابقالفصلفي

ناأد،الوا!لهمتملاليلنحتعن.م.قالثانية01إلاالفامنالثانيالنصف

ن*حتىبهاينقببمأالتى،مدنهمأفقاضتحتتزاللامنحواكللالهم

.؟ضارولسبب

صورةرسمنتطيعتكسنصمنلديناماضوءففى،إلامركانوأيا

النن.إهذاعن

،3الطبقةالىيمودأللىيالممابد\،حدوفي،اللالخامذينةفيي!،كشف

حكمللىي11،اثويمىللملكاتمثال.م.قلكرالرابعالقرنفيافىفىخة

اواقد.احداوإ!مترالتث!اوتفاعيبلغم..قعرإ.لخلاصالقرنفي
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اليمنىاليديضح،المرش1كرسعلىجالسواهواسيمىالملكمثل

.لخوذة2ا1يثبهتالمجارأسهيتواج.حضنهلثلىوااليسرى،صدرهعلى

.عصاب!أسهإلىويده،لثمرهمنثىءيظهرلاحتىلراس11يغطى

صموبةورغم.الواجهفوققليلاتبرزناعمةقصرة!لانتفقدلحيةاما

فوقه،طويلائوبايرتديكانأنهالمرجحفمن،ملابهنوععلىفالتمر

لاولالبرديةوتظهر.مجزفةأوسميكةاهدابهاببرديةايلتفلْم،جية

تتالف.المعدنيةللتماثيلدراستناعندسنرىكما،العصرهد!افيمرة

صنعالذي،الابيضاالحجر1فيمنزلاسورر1حجرمنوالحاجبانالمينان

.(136صورةا)ا!لتمثالمنه

لان،والحركةالحيويةعليطلظهرلاجامدةحجرايةكتلةاللتمثا11

،النحاتاو،الفنانإنيىطوف!.ميت!لانهفيبدرولحسم11تلفالثياب1

إدريمىحياةقصةكتابةلضرورةالا،النحتفيالاسلوبهذاالىيلجألم

لذي11،اللنصليتع،املساالسطحيجعلأنأاتممدالذا..جسمهعلى

بلدايمارالى11فالتجأ،حالبمنطردقدالريسإنكيف،علمينايقص

.المرشليمتلىبلدهإلىعادومنها،اخوإاله

فيوجد،البافىلتمنهـإس،المعاضرةالجيلة1الفنية21لاسكلم!ومن

كم.02حوالىطبمنا،لثرقاالى،الجبولجخة/قربالجبولق!ية

يمثلكيفعراف،النحتفننياصتاذانتاجإمنالرأسهذاإننظن

نجد،مجل!لوعالانف"نورنمم.إ.لمظسالوجهيواسدةسإ،لصرامةالقوة

يبىأنه4وبما.الحزمإوالجالكةعنالصادقاالتبيرالملامحبقيةفي

الالوهيةاثصملكأو،إلهاسلىايكوننقد،قرونذ!تافي

.(1137مورةا)

تداللوحاتممظمان:الحجريةا!رحطتعلىالضرأو-الئحت2

نيالمحفوظةالقضائيةاللوحةعلىإ!ولاروسنتمرت.اجلريتفياكتشفتا

.المتطيلات1مترإزيئكلعلىقاحكل!دها.(138مورةا)حلبعتحف

عرضها،سم2را8ارتفلثها.الانحناءثديدقوسشكلعلىوجصمها
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شكلعنيثلىلالثكلهاأنوالواقع.صم6!رصملاتها،سم13ر6

اومن،السطحفوقبارفىةالمرصومةوالااشكال.لدينالاالمحرالافةاللوحات

اقعْينا!اشخصينمنيتألفالذي،لالمثهديحيطابارزأطرحولها

منهماحدواكلوايضع،يتما!فحانوهما،منضدةبينهما،متقابلين

وتتدلى.المنضدة1طرفيعلىرقيمينفوق،ا/لاايمنأيو،الاي!عرإفقالمر1

ال!ثخصين1أنالىالمتدليتانالوردتانليرفهلوردتانرأسيهمافوق

الهديمثلالامركانو.أياأزاخرافيةعناصرأنهمام11عريثىتحتيقفان

الدينية،(الوثيقةإلىالراقمواترامز،وشراءبيعلوثائقشخصينتادل

الغريبةاللوحةهذهجالبوالى.امهداأو،القسمعلىتثهدالتى

أخرىلوحةتوجد.المدينةفيالاجتماعية1الحياةمنجلألباتصورالتي

بنفىفوقهاالاشكالورسمت،سابقتهامئأكبرواهى.بحلالرب1تمثل

ال!طح.فوقبارز!يصبعبالتمثالالمحيطةأءالاجزأحفرايالطريقة1

شلفةيفزبينما،اليمنىبيدهالمرفوع1ابالدبوسيلوح/وهوبحلالربمثل

يرمز،ئجرةلك!صنشكلاعلىالرمحجممثل.بالارضنصلهإ!الرمح

برتدي.الافواءواالمطررب،بملالرب1أعمالمنهواْلذي،البرقالى

الىمنهيبر!،قبلصنمثيلالهانمرافولا،و!كلاءغطاءشكلعلىتاجا

علىضفيرتانتتدلى.الثكلوتديمقبضالاعلىوالى،قرنانالامام

ويرلدي.مصريتائررعلىوتدلان،حلزونتيننهايتهماالرأس1جلألبى

.خنجراإ!سيفا.افيهيفح،عريضحزي!مجسمهالىيثدهامئزرإالرب

وعريض،عميقمنحنيخ!اليهايشيرالتىالجب!قممفوقالربيقف

عميقغيردقيقمتمرجخطاليهالئيرالتىالاانهار1تجريوبجوأراها

طولراعطولهيبلغمتمبديقفالربأمام،وا.الجبالخ!عنمتميز

.(9113صورة)تقريباالرب

الىنمرض،ا،جاريتيتينالمسلتينأو،اللوحتينهلألينوصفبمد

مناللوحة01ومضمونهابثكلهافريدةبفلسطينبيسانمنتوحة

قمث،(أيلميكاأو،)ميكالمحبدمدخلمنبالقربجدت؟رَالبازلت1

ا/لمويالحقلفينثاهد.نافرخ!بيهمايفصلحقلينالىاللوحة

ا!ب،عنالاسديتميزاولا،متمادلين(كلبة)اوإكلبأسدابينصرإعا
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بينهماالصراععنفعلىأدلوليى.الوجهوصللأ!-،اللبدةبوساطةالا

الجلد.تحتالظااهراواالنافرةالااضلاعمنإكئر

فراكب،ا،اسد1علىتفلبقدال!بقرىالسفلى1الضلنياما

.(014مورة).وزأرا"لا/سدتألمحتىمؤخرإتهمن.وعضه،فوقه

فيعليهعثركشراسنضيف،المتميزةالفنيةألالكمالهلىهوإلى

اللالخ.1بمدينة(بالطبقة.دليهكفالديالملكى1القصر1من92الحجرة1

الىالرإسقفامنايمتداقولىشاثقبفيه.صم02ألىحواار(تفاعهيبلغ

القرنينتصويران.ماءنافورةيستعملكانانهإيرجحلذأ.الفم

يدلماالوإقصية1منفيهرمقيةيدية2تجربطريقةتمقداوا*ذنينوالمينين

.1(101صورة)فق!المنحوتةصنفأوانوععلى

البروأنزبة،االتمائبلالىنفا2إن!ا-نا:اسرونزيةاثمائيل-(

ثاعالمصر0هناوفي..مقالثالثالانفمنذالشامبلادفيوشهرتها

قد(رباباثيلتمانجدصااوغالا.بكثرةالبرونزيةالتماثيلإيتممال

أخرىمادةمنكانالتملاليلبمضلباسأناو،ذهبيةبفرةكيت

م!ثابهاكانالبرونزيةالتملأليلمعظملباسانبالذكرالجديروا.مئلا

الاختامعلىالمرسومينالاشخاصللباسو،يةالحجر1التماليلللباستماسا

الحرافةهذهارتبصعلىباللانه/فا،شيءعلىهلااْدل،وأن.افيةالاصطوا

.لحرت21صنبن!ما

أثرفةتلإي،قطنةفيرواجدربتمثالالتملاليلااهده"أشهرومن

وجدالذي،الحجري1!الراستمامايثبهرأسه.حمصقربالحهلى

لبرلىيةمشابهةبرديةيرتدي،قليلقبلعليه6لمرفنا؟و،ال!جبولفي

التي،الشامبلادفيالقليلةالبرونزيةالت!ملاليلمنبحقويعتبر،ادريمى

ثلاثىكرسيعلىالربايجلس.البشريالجسمتقليدالفنانفيهايتقن

قدميهيضع.أخرىماررةصنقاعدةعلىايثبتكانأنهنراجحالارجل1

أهداابها،قماضقطعةمنالفتتابردية!ايخلضى،خاصةا.سةدواعلى
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بفيالذيصدرهباستثناءكلهغطهابحيث،جسمهتلف،مرشبة

جميلة.كانتانهاشكوالا.إخرىبملاةصطحمةالميوناكانت.فامكل!ثو

ملكليألىيمىواليم-يارإيملحشنقشغرإرعلى.ا.للحيةنقتلقد

ا.Gا؟2ءصورةا)ا/للالخ

إ،جاريتمنربهتمثالالىنحراض،قطنةالمثالألى1عراضناأنابحد

لمانالفنا0أنفييتجلىبينهماالفارقايوا،قطنةلتمثالوصثابهمماطر

ر-دزبل،قطنةتمثالفيالحالعيه!دانكمابداقةالثري9لجسم11،يقلد

تثابهإنإقعاوالوا.الربلأ1كرتديهاالتيالبردبةزنجرمْةعلىاهتمامه1

،الامبلادنيالحر!فةهلىهإنتثارعلىينلا،جا!يتواقطنةتمثا/لى

اجارأيت1نيعثرانه،انتاجهااتنوععلىيدلاومما.أيضاوإوبرهاراها

،اةامراوارجلاالز!جاوايمثل.لفضة11منصنعالتملأليلمنزوجعلىأيضا

اقعية.واغيرمختزلهالجسماوأسكضاء،نحيلانج!ميهماوربةربارو

.(1؟3صورة)هباللىإئقمنرقاصنعمئزر!لراب11ويرتد،ي

نحوالفناننزدوععنممب!رلأالتملاليلمنالزوج11هكاكانانو.إ

نزعةعناتمبر،أجاريتمنإخرىارونزيةتماثيللدينافانه،ا.لتجريد

الذي1،بمل"الربعايدةانفباألانتمثاالتمائيل1هذهاومن.تمامامفايرة

ذراعيهحركهأنوالحقيقه.ممينارياضيانشاطايمارسوكأنهوإقفا،مثل

الربصورةعليهانقشالتى1الحجريةاللوحةعلىلحركتهمامابهة

تتبمإ.لتىالقوةفيهمانجدالتمثالينهذينالىنظراناوَانا.بعل

اخدناااماافاوا.بعلىالربتاجشكلنيالممرياثررإالتأوكذلك،بالعفلات

وفيا،الامبلادنيوجدت\التىالتملا"منكثيراأن،إلاعتباربعين

فيواضحةمصريةتأثراتفيهاكالت،\مثلا(جيل)وبيبلوصأجاريت

أهميةمنالحرفةلهذهمااثركنا،الجسم1وحركة،اسأالرالاس

الثحاما!دفيينالمهو!الاربهابمنكثيراان،الامرفيالطريفواإ.نذاك2

اوبتاج،كنمانيةبثيابمثلاقد،ا(و(بواهماملاربابارب)ايلوإبملثل

قلنسوةمنويتالف،(عدفتاج)اسمعليهيطلقالذياالتاجهو،مصري

،مظاهرذهذهنستفربلاأننااقعالواوا.زنبقةثكلعلىمسكتانلها
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أيضا.صحيحالحكسواالمحربونعدهاقدإلكنطنينارابابمن!ثدثالان

هدانج!متميزة!لانت!ومصرالام1بدبن!لعلاقاتن11إلىبالا!فافةهدا

.(61(صورة)لعصرا

لحرفةاس!مرإء-!اخلالاومن:المصنية*وهنيعلىالئقثي-5

هذأوسلظهر.بهاالمحرايثيرالطالىأشرنا،الممدنيةالماثيلعناعة

فياكثفتفقلد.لمعدنية11انيالااواعلىإلنقش،احرفةفيطيااثرالتا

عليتنفت،صم17قطرها،الخالصالدهبمنقمحةاجا!يت

علىاصرهعناتكرر،ممينامشهدابمجمو!كهاتؤالف،متنوعةاشكال

رائعفنيعملالقطحة.عون7عنختوتعصرالىتمودأدواتمنالكثرر

والخلرجية.المحليةالحناصربننتوافيقهفيالكنمائ1مهلرةفيهظهرت

عنالااسدمهاجمةاما،مصريزخرفيعنصرالمبوطة1الاسوداجنحةان

وبلا/دالاملأدفيالمسروافةالزخرفيةا!رالمنامنفهو،المحاربينقبل

الاليفة.1والحيوإنات،ا.لحياةاشجرةعاىايضاا/ينطبقوهذا.ا.لنهرين

منسجمةإقسامثلائةإلىا"لطحقمقدالفنلنانالنفسيبهحعاواكثر

ممينا.اصئهداحفلبكلووضع.القصمةسطحانحناءواانسي!مع

الحيو.افاتبهاتحيطاليحيا،ةشجرةبالكعبالمحيطة1الد!ائرةفينشاهداذ

فياما.تهاجمهاألتيالااصودواالثيرانا0،تليهااليإ،لدائرةوق،الالية

ثهداليهاواضات،كلها/المنامرهذهبنجمعفقد،الخا!جيةالدإئرة1

.(51(صورة)لهالمفيدةالاليفة1الحيواناتعنإلاانلندفاع

سم،91قطرهاأخرىاقصمةأايضاروجدت،القصمةهدهجانبإلى

وفي،الحيو.اناتلباقمنظرالمر/!لزفىاهدنثا.الصالخاالذهبمن

الذيا.لنوععنعربةير-لبصيادقبلمناناتالحيوا1ميدانيالثا1*طر

انمن/أجملوالش.مصرفيكماالمطتينفوقالصنلدوقفيهيكون

اثهديبدولذ!،االوعاءشكلمعطبوقدائرةضمنالحيواناتاجرينرى

.(61؟صورة)ملعبفيمصوروكانهة

الىتعودم2أختاعلىإ،لامبلادنج!عنر:*ختمس-!نقضى6
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سبقتها،التيالاختام1مجموعاتعنتت!يز.م.ق0135-0016الفترد1

صنلكةت!طورت."انيةالثاألسوطيةالمجعوكثة"تسميتهاعلىواصطلحناْ

،الحرفمنكغرهاالاختامعلىالنثىحرفةبالاحرىأو،النقش

احبو-لما.المحالنعلىالنقثىاحرفةمثلخارجيةاملبموا!واكاثرت

زحْرافةالاختامعلىلنثى11حرفيوأحب،النقو،شبا*نيةَاتغطيةالخاس

إختامبنن.وإضحفرقاهناكأنجهورغم.المختلفةبالا،شكالاختحهماسطوح

ذخرفيةاصرعناورجوروالملاح!من"أنهالا،الميتايةاموالاختا،الشامبلاد

الثانؤايةوالبثريةالحيوإانية0والاثكالى،لضيرة111مثلبينهمامشتر!لة

الجديدةااثاهدومن.(147صورة)للمثهدالمتممة2

عنوتكف،إ(لثوبافأطراترافعأةإمرامثلت:!علريةيلاشى-

وقد.الىجاوربمتحبدابنكقفالوا،متحبدمنهاويتقدم.جمها

اهداثاإومق.هوادجاخلداثورفوقو11،عاديةمنصةعلىاقفةوإتكلون

ايهجممحنحأسدااو،تحت!ا،متقابلانيدان11فواقهاضبف!ة:لهاالصاحبة

.رياضيانتحتهيقفشرابومض.انحيوا

طلوكانه،الرجلهذايظهر:البيضويالتاجذيالرجل-

يقفاو.المتعبلونمنهويتقدم،المرش1علىيجلىفهو،ا،لمثهد

مطسهـاجانبهما،مذبحإ!مرجةبينهما!صل،2اخرريالةقبا

ثكبلاوأهو،دبهإصامالرإجلمنااإيظهرقداوأخرا.وضفيرةئرإب

.لنا.س،11كبدش

!ا،اءاوسكاأو،انسان1أسراعليهاشاهدة!لمطهافياختا،م1عدة-

.الزاهراتمنواصف!ورجل،رببهايحي!الثمسصورة

يصرعبطلأوا،بطلانبجانبهمجنحربعليهانقثىإاختامعدة-

ضمراالمجنحالربيقفاوقد.ضفيرةبينهماوثورأسدإو،اناحيوا

.ضفيرةشكلعلىاطار

القرنينا1دْي2جالتا1يرتديواهوةالطقىربع!ليهامثلاختامعدة
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فوقالحاريةالائثىوبجانبه،لابفاالموصواتبعلالربتاجثبهالذي

.الرجالمنورتل،!ضفيرة،شرإبئمجلسوبجافبهموإقفةو11،إسرر

ارتال،ورجالعربةعثلمتنومةمشاهدها:متفرقةمجمو!ة-

الخ.ا1000وملكربحولألراجالىمن

:طعاجصنهـة-7

صفيرةجميلةاتإدوامنهاتصغكملاةالفيل1سناستخدام1ان

النصففيالئامبلادفيإلحرنةهلىهإزدهرتو،قد.القدمصنلىمعور/ت

للمبلالات.ونتيجةالجميلةتالحرمن.كنرها.مالثلأ!قالالفمنالثالي

امنمانيونصدرفقد،المتوصرالبحرحواضبلادمعاسةالوأ،ليتحا!بة

تنوثكتواللا.الخارج1منمثلهاواس!توهـثوا،الملرةهلىةمنمنتجاتهم

ا،لملااحفومن.اخلوالداا.لخارجفيرولجالتلقى،يوموإضيعهانهاقخلر

الاختامو9الممدنيةالاثوإتصكلىالمنقوشةاضيعللموإمثابهإضيعالموياممظمأن

،الصفرةاتالا،ووااصناعةعلىالماجايتحم!،يقتحروالم.*اسطوانية

الرارإسىفيظهركما،الاثاث1قطعوتطحيمثراصيعنج!استخدمابل

الخ.0001(بيبلو،س)وجبلا،ومجدر،(إصريتا)

علبةغطاءعلىلهاالمجاورةالبيضامينةفيبالاحراىاوا.جلريتفيعثر

حنالعلوي1النحفبقى،جميلةسيدةصورةعليهنقش،جميلعاجي

هندسية.فخارنووأ.سعمئزرإ،خرالنصف11صتربينما،عارج!مها

هدهتطعم.(148مورة)الاايجىالطلممنصتورادلواكأنهالفطكببلو

لشالمهد1اهذا.لمنزتينالااثماباو،إ،لحثيىالرابةأو1اليدة

.م.قانىالثاالا)فامنذاقالعراواالشام1بلاروف!نحرافه،قديطبل،جديدأ

الملكيالقصرحديقةمنالفربيةالشمالية.إلزاوايةفيوإكتثف

الوطنى1بالمتحفممظمهامعروض،أثاثمنعاجيةقطع،يتبأج!8

علنىتدقجاثيةافرإةا.فضيةخيوورشمرهجميلمنها،طس.بدعشق

واحدةمنهالوحاتوكذلك.مصريةجاريةايبدوماعلىوقمثلالطبل1
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الربةلباصيبهمحربَبباسعايةاوعنهالربةصوردعليهالعى

لاهدالاأخرىوعلى،فافوواميرينأواربيناتراضعهناونراها.هالور

ملامحعليهماواظهر،حبلحظةفيالفنانرصدهما،أجاريتروملكةسلك

.tlأ01iمور)يةمصر

8-صنامةمفضلى:

:المهورةالافواع1ومن.الصناعاتمئهاكف!4الصنامةهد.تطورت

وداجد،كواكوكقرببالمراقنوزىإلىنسبة:نوزىلغلر-2

الثمالية.ا"لامابلادمواقعاوفي،النهرين0بلادفي"لفخدمنإلنوعهلا

قيقة.و.هي،ختمشكلعلىإوندعل!شكلاتكحابذاسجميلةكووفيهو

يبدواسمككسراتجالبالى.سمر.5-ر.3بينماوعاءالثخئ

الخشونةمتوس!اووجيدنلكمغالباالطين.اخرى1فية2منافها

بني.لونيشوبهأصفرو11،الرمااديالىضاربإصفرلونه.البمدةوا

انية،وحيوا،نبلاليةاوماءعلىتظهرالتىوإلاشك!.احمرلونهيكلونقدو

.البياضاالى2ضدبأصفر1إو،أبيضاتحنا،لوانها،الخ0010واهندسية

-00015بينماالفترةفياستعمالهااستر1قد1(،انيةهلى.إنوايبدو

،النوعزخلرت.زخارنجهاحسبعt(ئوثلاثةالىو!قسمت،.مق0012

النوعزخارف.نباتيةالباغالألثانيالنوعازخوات.هندسيةغالباالارول

.(015صورةا)وحيوإفيةاهندسيةملارلةالثالث

أحمر.اوأسودبلوناشرطة/أتزينهابمروةغالبا:وحققجرار-ب

فيهاالخ0/010متطيلة،عثئيةحقولالىاالوكثاءسطحيقسموقد

.(151صورة01اصماكالوطيورإث!

من.الاولإالنصفافيالم!وردالفخاركا!ن:مستورد!ار-ج

البرونزيإلحصرفيايلثلألىالنصفوفي،قليلا..مقاثلألىالابف
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واباريقوقصحكمنهجرارومسينياكص!01نجرف!،:ءالناساصتوردالاخير

منبالقربلجانبين111علىالاافمتناا.ل!لوتير،ذاتالحليبقدرراصةاوخا

هندسية.خطوا!أ"وبدوإئرمزخر.تهوماالاب!بقااوصن.القلواافةحا

لهـ!.مطرةتسمىالتي1الانيةااستحمالاانترااالاانيةهدهانبجاو،الى

زخارفعليه،د.ائريشبهوجسم،الطويلالحنق1جانبىعلىعر+تان

.(152صورة).أيفا1يةدائر

!يلى!ى!س!*!ف!،(
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م.ق0011-335

بابل،بلادعلىسيطرواقدالكيثينانالسابقالفصلفيقلنا

االشماليةوالاجزاء،الوريةيرةالجزوأراضيثور2بلادعلىوالميتثيون

فربا،المتوس!1البحرسواحلحتىقا!ثرالفراتمنالمبتدةالثامبلادمن

ارلبطت،عديدةوامارات،ممالكفيهاواستقلت،،لامبلادوثفككت

خر.2طور!وبالفراعنة،طور!بلحثين

الميتلىالنفرذانحسر،قا.معرالرإبحالقرنمنالاولالنمفوفي

بينمواجهةممقعانالطبيعيمنفكان.الحئىالنفوذمصهليحل،!رقا

عهدوفي.الشامبلادعلىالنفوذوبسطللسيطرةوالفراعنةالحثين

المظميينلتين،الدوبنالصراعاشتد01م.ق21؟؟-اT1-الثلأ!رمسيس

الثه!ةقلاشمعركةقمتفو،الصداملبدءالفرصةوكهيات،نلىاك2

وخرجت،(.مق5IIAلا)ممرعرثىرمشلاعتلاءالخمسةالسنةفي

وفى،للحئيننالشم!فيالسيطرةوبقيت،عتملالتانالدولتانمنها

للمصر-ت.الجنوب

بتمهـنولم،طويلاالشامبلادفيلنصtاهذعلىالوضعيصتمرلم

شمالييخ!شور2دولةظهرتنقد،فيهالبقاء11منوالمصريونالحثيون

صيا2ثواطىءنوابحرشموبقبلتوا،الحثيينلنافىكقوة،العراق

الحئية،المملكةفسقطتفيهاونزلت،ومصرالثاموبلادالصفرى

؟9-مالقدينة!ثار-9((-



معنزأعفيدحدهامصروبقيت،ال!نعيةالامبلارسالكواختفت

حئيوبلادمصركالتوبينما.شوإطئهاعنار،كلراالدينالبحرشموب

خل،2الد!ا1انحولبحر19شموبتقدمبواجهوتقف،الثامبلادعلىصيطرة

لهمفتم،النهراينوبد،اثامبلادفتحفييجهليون!راميونكان

بابل،فيإ،رأميةالممالكوأداصست،دثرا،لثلنيلملقرنمطلعمندذلك

الفراتاتضفاوعلى،السوريةالجزيرةمنطقةوفي/،منهاا،لجوبواالى

طودراسجبالعنظيةwwlالام1بلادوفي،عانةحتىكر.كميثىعن

كالمما،!بمضنقامتالصاحلعلىأما.2لاهـلمنباا.لز!قاء"فهرحتى

جلة،قربيانومثل،الفينيقيةبالمالكصميتالتي1،الكنمانية

داوودمملكةقاتف!لطينني.وصيد.ا،(بيبلواس.)وجبلاوإرواد

.ل!وم2وبوموا2عمونعمالكإ.لارهننهرمنالثرقو!لى

ممالك،الام1بلادمنالالشما0فيقاصت،الممالكاهذهجانبوالى

المملكةفنهضتثور2بلادفيأماا0كركميشْومرعثى.)92(مثلحئية

ملو.كهاإففكوما،الحداءالمنطقةدولجميعناصبتالتىيلأشو!اية

بحدلمملكتهموضموها،اخضعوهاحتى،فدهاالحروبيثنون

-9ا؟نررإريهدد)،الثانىاريفياحددعصرفيبداتطويلةحر.ب

.(626-96)6.)بانميبالشور2عمرفيوإنتهت،(198

ولم.وإحدةايةراتحتتتوحدلمأ؟راميةالقبائل0اننرىإوهكلا

فراضإلا.شوريينمحاوالاترغم،واحدةدولةينوإلنهر.ثمlبلادفيتقم

عرىإناقعواالوا.بأهلهاالتنكيلواالبطشأطرايقعنإ/لبلاررعلىالوحدة

.أواحدةتقملمفلما.اومتينةقوأيةكانتالسكلنبننالقرإبةا1

ديوم1وب2وموعمونوجمنوايرائيلإوبنووأ؟شوريون!رإميونكلن

القيارةلينصاعوا!دافوامالهلى!،أحدأواربأيحبد!ونلاقبائلكرمم,

لانها،سدىلبلاد11تواحيدنييلاشو!يينجهودذهبتوقد.احدة!إ

.الو/حدةلولشى11،شو!يةالزعامةفرفىالىتهدتكافت
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الممالكبصضثار2الىنمرضسو(فاتعاالواا1مذاح!لىودأسيسا

!اشوريين.أثارالىنمرضثمحدهعلىكلا،رإمية

تجيلةاصتو،لت.م.قانيةالثاالا/لفنهايةعند:صزاندو!-ا

صزانمدينةعناتخلىتوإ،الخابور1منابععلى(يلارإميةبحيربيت)

ظفإاللىيكب!هملواكهامنو"شتهر،لهاعاممة،(*انطفللا

لفاخرلديAو!مو.م.قالماشرالقرنبمال!1تمودهلاةس!يةا.وابدالنا

ظفهإما(إسلافهمن11/حديفحملهالم،هو/فحلهماإن)بقولهاهىلاتبا

فقد3..قإلتاسعإالقرنإمنتصفبعيدحكمالذي،يسهدالثالث

رأمىجنوبيإْلفخ!يةتل،يلأن)انيشكامدينةفيمد!وللربممبدابنى

الوطنيالمتحففيالمحفو!1تمثالهعلىنقثىفيذكرهح!ماإ(1المين

ا،لثكلمستطيلسوربهايحي!كبيرةمدينةجوذ،انكانت.بلمق

الملكى،الحي:حيانةيهاأو،اليالئماضلمهجراجبنهرلكلتقرايبا

الملكي،الحينج!تركزتقدالااثريةالتنقيباتأنوبما.السكنيوالص

بدرإستها.سنكتفىوإبده11عيلىوكثفت

وقد.الثمالفيجرجبنهرعلىمطلةرإبيهعلى:المعي!سي

اللبن،وابالحجارةمبنيةأضلاعثلاثةلهالثكلمستطيلبسورأحي!

هلاأر4الوأقعوإ.الشماليإي،الراأبعضلحهجراجبنهريئكللهينما

القصرالممبدمبلأليهْأشهرومن.محصنةمدينةدأخلحصناكانالحي

1Uالفربيةالجهةنيكبارهبناءالذيوام..قاشرالما1القرنالىيعودي

االكي.لأأالحيء،مئ

واحياناا)عيلاانىبيتباسمالمعروف1النموذج1حسبالنصربني

مناصبحالذيلط2ا.دمااال!بيتاأي،!هيلا(فهخيلانى،حيلانيبيت

واهو،الطلنج!اصةوخا،الثامبلادانحاء1!لافةفيالعمارةمميزإت

يلاشوصايونقلدهاو،راميين71عهدفيانتثرتاالتى1لممماراية111المبتكراتامن

اصة،خابصفاتيقاز،ألبناءهندسةمننوععيلاشوبيت.الحثيوناوا

علىساكفهيرفع،إواسعمداخلذاتالشكل11عستطيالةاميةأعا1قاعةله
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وكحيط،عوفدفيهاأبضاالكلصتطيلةرئيسةقلكةتمقبها،اعمدة

أحدعندالدرجبيتنجدماوغالبا.الثلاثجوانبهامنابحجراتبها

بافافةدوسيحهيمكئلا،منلقبن!واهو.الاماميةا!قايلعرفن11ضلس

وكانهار/ستبل!و،البناء1عخططمعنسجملاسواتالانها،عليهحجرأت

فيالقحروالمعبد.(9(مخط!)نثؤ؟هه؟لضمكلتصقاثرا!

المممارية.الاوإبدمنالمنواعهذافيواحداقدم،؟جورإنفيإي،حلفتل

قاعقرنيسةنجفى!طيها،!ليرة(مره75126322ر)أماميةقاعةمنويتألف

منالحجر!اتابهاتحي!،(م15.ولعرضهاا)أعرفىروامنها،الطول

نحوباونانبرجانكلممبدإ.لرئييبالملخليحي!.الثلاث1جوإ،نبها

أمتر.ا6وإرتفانكه،تقر.يباأمتاراتسحة،الدخلعرضىويبلخ.الضلاج

من:منهاكليتا،لف،أسمدةثلاثةسدة2بواتممراإربعةألىقموقد

حجرعنواميأمتهرثلاثةحوإليطولهيبلغضخمحيوانشكلعلىقاعدة

،يارهعلياأيد،الويفيثورْهىالثلاث1اناتوالحيوإ.البولت

منهاكلأرتفاع،ضخمةإاصنامثلاثةفهىالاعمدةااماأ.يمينهعلىلبوة

البازالت،حجرمناإيضاواهيا.الحيوإفات1ظهورافوقتنتصب،م2ر06

الخي.الصقفتحملعاليةمخروطيةكيجانذيأربابأوتمثل

الااصدافوقنصبااقدكرينالمكالربنإصنمىإنبالملااحظةالجديروإ

"المدخلدعمتااما.اللبوةفوقإ/لافثىاالربةصنمبينما،والثور

!ناظرالظحرةواصفحتهمقشه.الهوللابىكمئا،لانفهماالجاانبيتان

صم09الىحوإيلاماميتانوقائمتاهإ"لهولأبيس11ريبرز.صنقوإشة

المدضهذاويدكرفا.الجدارفيجسمهيختفىبينما،الخارج1،نحو

صنتتالفبنعلةالوإجهة-لسيت.الممااصرةإلا،شوردلةلقصور11اخلبمدا

الواقمةاللوحاتعلىنقثى.جافبكلمنثلاث،ا*لتيةالوحاتست

يليه،ثورصيدمثهد.(إليهطناظر.با،لنسبة)المدنليسرالى

إليمين.نحويخطواسدصورةثم،االمجنخةالمئمةا:لشمسصورة

صورةتقابل،أسدصورةالمدضايمينا.لىالوإاقحةاللوحلتعلىوكقش

لصوهـةكنظر،إلطقسإلهصورةعليهالواحةيليه،إلاولالاسد

ثهد!لنظير،إيلصيدصثهدصورةعليهاالوحةثم،المحنحةالمس1

.(531صورة)حثيا.لواالثور1
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مدخلالىنصل.،اميةالاماالقلثةوفجتد،.الملخلنسبرانبعد

ويبلغ،ا/لرئييالمدخلمحَورإتلاايدعلىيقعاللىي،الكبرى1القالثة

طولهيبلغضخمكنين!بتمئالجانب!للمنالمدخلزين.م4بثر،ضه

السقف.حتىترلفعضخمةحجريةبدطةوتطوه،م04!2

اليها"لنفرإنتلى"!لرفا،ا.لضخمةالممبدواجهةالىنظرناكاواذا

نإبدلاالو/قتوبينفى،الاربل!إصناممئلملخوافيمترللهأنبدلا

وافخلاتها.بمظمتهاو.يثمر،ضخمتهامنيتمجب

منتمبا،يقف،ضخمجوحطرتمثللالشحور1هلايقويومما

التاجانشكولا.الاورإقثمانيةزهرةشكلعلى،حجريقاجفوق

المدخل،أمامالباحةنج!نصب،عراتفماعمود!يتوجك!نالتمثالوافواقه

إثر.لهيبقولمفتحطم

عثر،لحجر11منط!إكبرواهومروا4حوإ.لىالطيرارتفاعيبلغ

ابهلىاطريوجدلاأفه،وركم.الغربيةسيا2بلذانفي،*نحتىعليه

صورة)نحتهودقةمئظرهجم!علىنؤئرلاضخمتهفان،الحجم

وبعض،ال!حنوييالحداوقاعدةكسيتبل،نحسبهلىاليس.(،15

مزخرفةح!يةبلوحات،وإ!رييةالثرقيةالجدرانقوألمدمناجزاء

ويترإوح.مكانهافيWAمنهاؤجد،ماشانمددهابلغ.متنومةبنقواش

اكتهاوسما،سم55-،هومرضها،!م08-06بنا.للوحةارممفاع

ف!ها،منحجطأ!لبرلوحاتعدةحإالواحاتهلى.بينا!للن0230

ا.لبناء.هلىافياستخدمامهااعيدثم،اقدمإعصرالىتمودكفتانهايبلوو

منلوحةكليهايلاصودالبارلتحجرمنلوحة:بالتناوباللوحاتصفت

إلاحر.بإللونالمصبوغلمه!ىلملحجر

الىالاشارةمنبدلا،خر2بناءعنا"لحديثإلىننتقلانوقبل

ويمرافه،م14،ر.طو،لهيبلغ،البرونزوإالحديدمنمصنو/عكب!منقل

نظهلتيل،عجلاتايعالىابتند.سم02اردفاعهوا،مطا02
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وجدحيثالمبلطة1الكبرىإ/لقاعةأ!ضيةإفوق،أخرالىمكانهن

مشوعا.فواقما

قبلالطشرلقر(ن11ايةنهاا،لىيمودالدي،المصر11الممبدهوهكا!لان

الديالملكىاالسكنقصريوجد،منهاثرقىلملثس!وهلى.الميلاد

بنلىالر،قيةإْلحهةمنبهالتصقبينما.الامتلرعثرإتعنهيبمد

بوإبمة)بايممعروفةابةبواسوىالقصرالممبدعنيفصلهلا،ملحق

للحيإ.لخارجىإبالبابينرب!التيأهى،ايااهاأابةوالبوا.ا(الحقرب

لان،الاسمبهل!اسميتو،قدءاالقصرإ!بدوينن،المسوراالكي

غر،يباكائنا،منهاكلتمثل،ضخمتينبمنحىتتينعزينتانصفحيتها

.(155مورة)عقربوجسم،لجروملو،إنسانرإسله

عناستفلاتاقمدبحيلاليبيتسولةأنثالا:منحتلن-

إ!جنرافيةالناحية1منفى.صبقوهايناللىالمنطقةشموبحضدة

بجوأر،اضوكانيوإعاصمتهاكانتالتى،الميتانيةاالد!ولةمركزوريثة

المىالوأقمةبحياشبيتعاممةصزإ!قربأي،الميناسرأبلدة

إللوالةعنرقمةاقلكانتانواوهي.المين1وأسمنالنربصالحنوب

ملةعلىجعلها،الجزايرةقلبفيلمفت!1لملجنر.افيعوقحهافان،الميتانية

بابل.وبلا!،2أشوربب!

وميتانيين،شولىين2منيعبقهممنكرإثمناقتب!واإ4أشكولا

!وقد.وإبتكرر/1ابدعوابل،التقليدأوب!لااقتبمسيكلتفوأالمافهمالا

ببيتالشهيرالانموذج1منكانتصذاننجاا!لصم!يةالاروابدااناينارإ

إقلم.1أبنهةمخططكمنمستو.حا،2ر4مياابتكر!يمدإالدي،عيلاني

النقوفةالحجربةباللوحاتالبانيدزاينطريقةفر.همعنأاقتبسو!روإن

رسمو!وحن،بهمخاعى(سلوبوفقإصتمملوهاانقد،لمرخافةlو

وقكيفوامبتكرإدهم.لى,ضموها،غير،همعنمنقولةواصورااشكلاعليها

يتصواير.9فنلملىوفظرالهمكفهـيرفموفقبها
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منها.المنحواتكمناومتنوعةبهيرةمجموعةجوفىا!مننملك

التماثيلإوعنها،الحجرعلىالنقش1أ!والحفر1فنإتمثللتى11الالواحك

والوحات،صجسمةتماثيلمىالتى،المنحوتاتبعضجانبإلىالمجسمة

وان،إ"لحيوإنمقدمةرإيتالامامامنليها11فظرتفلن.الوقتبنفى

فقط.صفحتهرإ.يتالجانب1مناليهانظرت

مجموعة:مجموعتانلدينا:!حكع!ىمنقثى4المنرفى-

.الصفرةاللوحك11ومجمودثة،امبيرةإ،كلوحك

القصر-المعبداجهةوإبهازينت.،ستالكب!ةا!واحات،اعدد

الثمسوصورة،ؤاسد!ثور،أيلصيدمنظرعليهاونرى.الثمالية1

ورب.واانسانحيوانمنخليطة!ولئنككرافعهاكانتا،لتى،المجنحة

دقةونلاح!،اللو،حاتيطحفوقالرسوماتتبرز.وا!دالطقى

،بينماالمسوجنعي،وحركها،الحيوإنكقوائمتصويرفيمتناهية

.(156صورة)يلاانساناقدااموإصوإلكديرتصوفيالااهماانلح!

إلوحلىيضصفيمااما.إمبيرةاطوحكمجموعةيخصإفيماهلىا

واجزأء،الضالجنوبياالقصر-العبدصداربهازيناالتيا!فرة

علينجقثىبرحةمقيصاليفمالدها،رال!ربىإ،لثراقيالجدا!ينمن

"؟ميدثهد،يتهركلنرجلان،فارس:مثلعستقلمنظرمنهاكل

،ثجرةيسَلقكديسلن،يقنزايل،حصانانبجراهابمربةمعدرحلة

برإمىانإنسا،قرون.او،لاسهببانبا،نسانرأسالهمجنحإسد

ث*علىللقحيوأنك،سكةابفلينصفهأرو،واجنبنامد

.(1157مورة)إوإفياكحلباو،!راقصوإخرى،عرميقية

فنتن:الىونقسمها:المحسمةالتملاليل

المعبدعدضصاكفلتحملكأعمدةستضدمت11:مرلىفئة

التثالارثفاعيبلغ،وإمرأةرطينكمثل،ثلاثاو،علداها.القصر

كليرثدي.ا.ءرلى2احواإرتفاعهحيوإنطىويقف،م2.هرحوإ(لى
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أئم/شئ!/!،ممس!!لم!!!ا

لأ،أ!ا/حي

ئيبس!أ
!أ،!!*ال!خما!لأ/،+!،

،صطييينم،!"،أ//لئن!

ث!ب!يب!بتي!بييببي

*،-/ا//لملم،!سثئن؟لم
-.،ذ/لمولإيالم؟

!+ئز؟-كلا

هـك!!م!لال!"

ا،،لملمبرلم/!"س،لمإلمافي./ب!إ؟شاّ*//!لى

9سليلملم،أ/،
!!إلا/إ/3!/+لم

،*ً"/؟!+
/"ط!ء//"ا!/

/،لا،،/لا،س،؟+"*
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الساق1تترك،عباءةفو،قهيلفان،قصيراو،قميصا4،قلنوةلراطين2اامن

وثوبا،قلنوةإلمرأةإوترتدي.عارايةالقدم1حتىالواكبةلأمناليسرى

.(o'1صورة)جسمهاأعضاء1بنضتحتهمنتبرذ،افاشفاطوإيلا!

فياتماماوفققد،النحاتأن،النظريلفتلاالديالهامالثيءوا

إبرإؤطرايقعنوذلك،أالساكفلحمللونهيبلىالديا1ال!جهدتجسيد

لحتن9تأنو.جلثها،اناتاإبحيوأإلىنظرتاوالو.الملمودةالمضلات

قليلا.محنيةوظهورها،ثلودةفقوإئمها،(الثقيلحملهاوكاة

جالنينا،إعراتينتمثالياو،اففاوراجلنمثللوانضم:حعانيةالفئة

لدي11،الوإقفا1الرجلتمثاليختلفلا.(روامرأةرجلا)زلماجينوتمثال

كمثيلعق،بالمدينةالثعبىبالحى(أالدينيةإالمبافياحدنيع!عثر

منصرمثلهمفهو.القصرإلممبدمدخلساكفيجملونالكين1الرجال

فيعليهمامثرفقد،الستينالجاالمرإتينتمثلاإما.بناءفيزخرفي

الجئث.حرقافن1مدفوق،!لبدةعصرالى1يمودال!لىي،الجلراناأحد

فوققدميهاوتضح،عالىخلفيم!ندزىكراسيعلىالمراةتجلس

السالفينمنضيرتانمنهيتدلى،مضفورشمراها.ةباونعلاضة

فوقإليسرىاليدوتضع.فضفاضاطويلاثوبادا!ركدي،الصر0حتى

ا،لايمن.الفخداعلىت!مندهاكالاباليمنىتحملبينماا،اليسرىالفخد

كيفقد؟النحاتافلن،ا/لاصلوبناحيةمنإما،الثكلناحيةمنهلىا

فقد.متلرجاجملهللىيV،ال!جالىالجسم0و.شكلالكرصى1يثكلبنن

اخرىقائمةاوبةزاتملوهاقائمةزاويةشكلعلىاقينالسا1طىجمل

.(158مورةا).وإالصلرالفخدينامنتتألف

إبنىأحدفاعليهعثراللىي،الزواجينتمثالالىنظرناماا؟اوا

،االجالساتا،لنساءتماثيلاصلوببنفسنحتإنهنجد،اياهاالدينية

الشمر.ت!بحةفيبسي!فىقمع

مدخلجانبىعلىوضحتالتيالتمثيل2الى1الااشارةامنبدلايخر!9و

التملاليلخصالصبينتجمعأنهاقلناو"التي،المقاربوبوابة،القصر
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إجامهاأن،حوالهانقوالهأننرايدماو/كل.اللو/حاتوإالمحسمة

طا/ئرىجسم،وثوراسدأائم/واقوإ،إنسانااسرإمنمركبة،كريبة

افها.عقربوجسمطيرومقدمةانسان1رأسمنأو،جناحينعح

و"رإز،اثاهديننفو!مىعلىالتأثرالنحكبهاا!اد،إسطودايةاشك!

مختلفة.كائنكمن!لا.ئنلكيلعلىقدرته

وقد.ف.مالصاشرا1القرن1منالمنحوت!هدهأنبالدكروالجدير

بالحجرمنحوتمديسللملكاتمثالالفخيراية1تلنيحديثااكتشفا

الشانيالنصفالىويعود،الااشوريةبالتماثيلشبه!فيه،البازلتي

.(915طورة).ق!.ماسعالتاإالقرنمن

اقمةالوإtالصثاره1ابلدةس،االقديمةتراقةمدينة:ا!رمة-2

وفي.الرقفيوالبواكمال،الفرباف!الميادينبلدةبين،الفرإتعلى

علىفيهامثرداقد.الارإميةلاقيل!دولةابعةتاكافت،ا،راميالمصر

(.مق985-هه3)الثانىنينورناتيكولتيالاشورياللملكمسلة

.(016صورةا).لاقىعلىبافتصارهيتملققص!نصعليهانقش

فنلكصنعمنليستإفها1/لا،شورى2كلكلمسلة111أندرغم

أشبهوهي،منتظميخرالمسلة0شكل.ا،رجحعلى2رإسبل،شوري2

وصاههااحدعلىانقثى0ا(لممو!ررلوا1إالبايليةالحديورربحجاوةككونما

،(هدد!)حددالرباالأخرأالوجهوعلى،لاقىبلادكلمثلملتويةحية

بيكهلفااس11وايرافع،لملحيةعنقعلىا/ليرىيدهبقبضةيثدوهو

الدوإانى11،لثان!،ا!يحددفنرى،ليثالث111الوجهإعلىإما.ملولمحاإ"ليمنى

،يمناهالصوالجانصاعلا،عنتصرايقفْ،الثانىائينوراتاتيهـوالتي

.بيسرإه!إ،كصان

حتطالركبة،قمتهامنوايتكلىمثريط،قرنانالهاقنسوةالرب.اتلىيمااير

الطرايقةحسبممقواتاسبرإتنتهي،الكتفحتىدحتهامنوضفيرة

يرتدىولا،الاشوريينالوك11علامحلهنليستالمك1أعا.الحثية

.--؟!لا!أ
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الجسمم.اعضكأابينالتاصبالنحكيراعوالم،لباسهم

.(163صورة)

أيةفيالمسلة1اهذ..تصنيفمحلوالةمنجدرىلاإنهاوالواقع

نحته!ا%اسلوبو،غريبشكلها،لانالارإميةالمنعوكات1منعجمودمة

النحتيةإلاعملىبحورةتمثلبأنها،الاعتقلاالىيدعوناعا1وهلى.مضاير

واهم،.مقالتاسعالقرنمطلععند،كرقةفيإفتجوهاالش،الارامية

بالنحت.عهدهمبدايةفي

الممالكإ!لبرمنعدينيبيتمدةكافت:عدينيبيت-3

على،الحالي1أحرتلهىبرسيبتلمدينةوعاصمتها،الاوامية

بنالحنوب!والى،ساصرمصبقرب،الفراتلنهراليسرىالضفة

وفربا،البليخحتىيئرقانفوذماامتد،كم05حواليجرابلسبلدة

غزوسنالمملكةهلىهتنجوالم.تقريباا.لباببلدةح!لمالفراتعبر

في،برييبتلعاصمتهاواحتل،اهافزإمنخر2دوكان،الاشو!ين

الدي(MV-858ا)النالثنصرسلماالاشورالملك،آ.ق856مام

كارشولمانوسماها،أشوريةلولايةماصمةالىإوحولها،لمراها

الاراعيناملوكهامنو/نعر.ف..نمرسلماحصنأوقلعةاي،ثربد2

عليه،فقبض،عامبعداليهاعلاثم،هدباهنهاافرلديtخوني2المك

نينورتااثهورينإلاشوريينو!لاتهاومن.شور2إالىإكبلا4معوسيي

كانتالتي،المدنوتجميلوالوسيع،بالبناءمولماكانالدي،نصر

.(طاش!الانارسلان)خدإتو،(االانصراين)صرإنمثللهاكابمة

صب!انيها،منثىءيبقلم،بالماصمةلحقيl)الدماراوبنتيجة

بمضهاعلىعثرفقد،المنحوتاتاما.الارامياالممرإلىدمودالتي

صنهقمحفط،يسيرجزءالامنهايبقولم،وهناكهنامبمئر!

بب!يى.اللوافربمتحف)والااخرحلببمتحف

و،11،ابانيجلطنقئينلوحكالمنوككإن،حلياديظهر

-467-



ألالفصريينانوبما.جوزانفيألحال1عليهكانكما،المدينةاياتبوا

أيضاخلفوافقد،أشوريةولايةاصمةعابرسيبتلمنإجعلواقد

اراميةاخرىوا،أشوريةمنحواتاتليببرتلفينجدأاللى.منصإتات

الحثي.بألاسلوبمتأثرة

لوحاتعلىالمنقوشة1للصورمثابهة،عليهاالمنقوشةوالصور

.(161صورة)بكركميشالمكتشفةواللوحك،(جوزان)حلفتل

بمتحفالمحفوظةللوحات11بمضعلىنقشتالتيالماهداوعئ

بر،الوس!نيشجرةيتسلقانتيسان،فارسأواخيال:حلب

واان.اكمحا،طفلمعأةأمرا1،هيروغليفية،لوفيةكتابةمعالطقس1

التىالمجسمةالتملأديل1وخامة،الاراميةالفنيةالاعمالمنالكثر1كاطن

فيمصاروفةعثرقدفانه،ضاعقدبزسيببتلاوجودهانتواقعكنا

تلمنالثرقىالجتصبالى،اليسرىالفراتضفةعلى،صرين

ج!دأالملكايقف.حلببمتحفالانامحفو!ملكتمثالعلى،براسيب

أدجسمايختفى،للمدويتحدوكأنه،أصرتيهخاعلىساعدايهيثد

بلاالرأسوأفوقه،أعضائهمنشىءيظهريكادالاحتىالثياب1تحت

أما.المجسم4الارامىااالنحتخصائصمنالحالةاوهده.تقرايبماعنق

تقليداأيفلالىأعلىمنتتدرجصفوفالىوقسمضفرفقدالشحر

ابالوجه،تحي!أنهانجد،الللحية211الى1نظر/ناماوإرزا.الحثيللااسلوب

تزينهسيففيه،عريضحزأميشدهطوايلاثو/بايراتدى.زناقوكأنها

علىبحليةعنقهالملكزينصريينالافعادةعلىوجريا.طويلةشرابه

فقداليمنىاليدنياما01مزد!وجاوبسواالايسراواساعكده،هلاالشكل

مذاأنالىالاشاوة1منبدلاالختاموفي.دبوسعروةعلىقبض

كثفالتىالمحمالراية1البقاياأنوا،.مقاإلتاسعلقرن11أعمالمنالالتمثا1

لوفلذا،بينهاالربط1يصحببحيث،مبمثرةكانت،التلنج!عليها

اميةألاراخداتومدينةني(1!لتشف،هام/محماريأثراسةبلرانكتفى

برسيب.لتلتتبعكلألتالتي،(طاشارسلان)
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هم055*007مساحتهاوتبلغ،ساروجيهلفيخدالوتقع

وفب،حجريةأساسدكفوقبإالبنمبنيسوهـبيضويابهاايحي!

حلب،متحفالىانقلتا\لتى،1،اسودتملاليلتحراسهاكانتبوابكثلاثة

شورية1ورإمية2كتابكع!يهانق!ثتوقد.سنوإتقبلالرقةوعدينة

إحوإلها.ممرانةفي/تفيدنا،ولونية

عبلاةوبيت،الماجيكوبيتقصرعلىالإثريةلتنقيبك11!لشفت

اليونانى.الاحتلالعصرمنخر2او،قدبم

الئرقالىالفربامنوهيأجنحةثلاثةمنالقصريتالف

:015(مخط!)

منا.لحجراتبهاتحيطلاحةيضماللىيألاستقبللاجناح-ا

.الرقمنالاشقباللوقاعة،والفربوالجنوبالمال

.الاستقبالدقاماتالحجراتبهااتحيطأحةباوافيه:السكناحجنا-2

وقطع،لغلىائيةiالموادلخزنعخصصةكانتالتى1المتوثمكات-3

مزوقةكثتالقمرحجراتبمضانتبينوقد.ويخرماالاثك

قصرفيعليهاكثفالتى)3طكتضاهي.لاالتى،المتنوعة1بالزخاراف

فكرةناخلىحتى،يلىفي!الهاسنمرضوالتى،برسيبتل

المصر.أهلىأنيالجلرإن4علىالتصوايرننعن

،مكلرةالجداريةالصورانتو!لا،متهدمابر!يبتلقصركلن

بالوأنمرصومةكانتالتى،المثاهدبحضاعلىالتمرفإمكنواقد

،؟2الحجرإتجدرإنعلى،وحمراء،وصفراءا،زرقاءزاهيةجميلة

زخلرتأنثبت،الصورهذهدراسةومن.6،27،47؟،24

!ثمثى(كورثان)الاشوريالواليعصرمن47'26،،2الحجرات

0752ايلو - VAالملكعصرمن27و22الحجرتين1وتزويقك،.مق

صشاهديهمنااللىيوا.م.قه627-618بانيب!الشور2لاثوري1

.بصدد.نحنيJJlالحصرUjbالى1تعو/دوالتي.،2و7(ا!جرتين

.(162مورة)

-"7*-
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كما،للملكالاعداءاستسلامواهووإحداموضوعاالمث!هدانالجيما

شمش(التوراتان4)!اوالىاو،7؟القلأعة1جدرانعلىالمراسومالمثهدءانج!

جميع.24القاعةجدرانعلىالمرسومالمشممهدنج!كما،ايلو

المزركثة،الجميلةالملابسيرتدونالمهدفييظهرونالذينالاشخاص

المجسمة،1الاشوريةالتملأليل1بمضعلىنراهاوالتي،بالمناسبةتليقالتى

رام73ارتفاعه.بخداتوعشتارممبدنجماعليهعثرالهتمثالوخاصة

االكعصرالى1اويعور،حلببمتحفومحفوفل،م؟2القاعدة1ارتفاعوا

،القرونذيالتاج1الربيرتدي.مق727-،،7الثالثفلصرتجلات

مندوقيديهوبين،القدمنَوحافي،ووشاحا،قصيرةأكمامذيوثوبا

.(162صورة)للنذورصنر

:إرفارمملكة-(

الى،رفمتتلالارجحاعملىكانتالتى،!ارفادعاصمتهاكانت

مملكةحدودالىنفوذاهاوامتد.كم35الىحواطبمنالفربى1الشطل

لى11اوجنوبا،الجبول1موسبخةالب!الىي11،شرقاعد)ينيبيت

نها11ثكولا.عفرينحوضالىوغربا،افىاعزاالىا،و،شما،سرا"قب

تتواردبدأتاخبدهان11حيث..مقإلاول/ا.لالفمطلعمنذتاصت

إسمذ!دروقد..مقالتاسعالقرنبدايةمنذالاشوريةالنصوصني

.مقالَثَكئالقرن1وفي.أحفادهأحدأو،المملكةمؤلىجوشيملكها

الوإقحةكتكملكبرجايةمعمماهدةعقدالذي،ايلمتعالملكحكمها

علىالاعتداءوعدم،الاعداءضدبالتماونفيهايتحهدان،حلباشرقى

فلصرتجلاتالاشوريالملكمنهانتقمفقد،المحاهدةتنفعولم.بمضهما

الاشورية،الدولة1الىارفادوضم..مق074-2(7عامىبينالثالث

.اشوري1حلاميديرهاولايةوجعلها

هامة.لأواوإبدثار3علىتكشفلم،رفاد11فياثريةتنقيباتجرت

منبقيتالتى،المنحوتاتبمضعلىوفوأحيهاحلبنيعثربينما

اؤيمتواشكلعملىضخمحجرحلببقلمةاوجدفقد.الدولةتلكثار2

نحومنهما!دليمدو،بطلينصورةوجواههاحد1علىنقثىالمستطيلات

-73"-
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بجن!احىمنهماكلزودؤقد.الملاكمةحلبةفيوكأنهماويبدوان،الاخر

نجمة.بوسطههلالراسيهمابينيفصل.الحركةصعةللتمبعنطالر

والاسلوب.وا،شوري،الحثىالفنعنبعيدالمثهدهداأنو!الواقع

فهمهمعنتنمالتىالاراميةالاعم!منبانهيوصالنقىبهنفذاللىي

صورة)لحاج11علىالحفر0فن،اوخاصةالامبلادفيالقديمةطفنون

16)).

الحجرية،،اللوحاتعلىالحفر1و01،النقشننيخصفيماهكا

عينضاحيةنج!عثرنقد،التملاليلنحتأو،المجسمالنحتيخصىفيماأما

أسندوقد،صرينكتمث!،متصنعجالىأمرتمثالعلى،بحلبالتل

راسهشمرانيبدو.ماشيئايتاملوكانهفبداالفخدينعلى!لفيه

ثوبايرتدي.مزخرفكزناقلحيتهوشمر،مزاخرفةكقبعةالمضفور

وقرصهلالفيهاقلادةعنقهوفي،بسيفويتمنطق،قصرةباكمامطويلا

ينتحل.صرينكامر،أساورذراعيهويزين،صرينتمثلىبقلادةشبيهة

سيوروتضده،طليقةالاصابعويترك،القدمعقبيسترخفا

فاله،والكرسيوالحليالسيفتمويرنج!النحكابدعوان.جلدية

إنهنسىيوقد.زخرفيةقطعةوبهأنهعالجهالذيالشمر!سمفياخفق

لرجلوكانهالتمئ!فبدى،ضيقاالكرصىجحللناجالاام!!يصور

.(165صوهـة/)قفو(ا

مناثنانحلببمتحفيوجد،التلعينمنإلتمث!هذاجلألبوالى

واقفا.وأخرى،جالسامرةصورأميراولرجلأنهماونرجح،تفتنار

عهمااختلفوان،التلوعينصرينتمثالىالواقفالتمث!يثبه

كأصا،باليمنىيحملحيثمدرهالىيشدهمااللتينإليدينبوضعية

االتمثالأما.عادياطويلاثوبامثلهماإرتدىفقد،صولجانا!ياليرى

أثرناالتىوا،الجالة(حلفتل)جوزانبتملأليلفيلى-لرنا،البالى

اليداين،.وضحيةنج!،يتجلى-ديربينهملثبه11!وجه.!ابقااليها

جزءأنذلكالىاضف01الكرسىواثكل،الجسماثكلبينالتوفيقوإ

صتطي!لةكلوحةظهرحتىعليهماشدقدالساقبنيسترالدي0اثوب
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هناككانا،نهنظن،ذلكعلىوتأسيسا.قدميهفوقالرجليحملها

ني!التماثيلنؤرخلي2اوبالتا.أرفادواانجورامملكتىفنائبينتطون

.(166مورة.)جوزانتملاليلمئل.م.قالتاسعالقرن

هشملا:ممعةأوشمالممعة-5

فيلوإقمة11،الشمااليةياإلاراميةأ1المملكةانتكانها1أا،اسمها1مننستدل

السفحعلى،شم!مدينةعاصمتها.الشامبلارمنالشملىأقصى

وقد.إ.لالودلنهرإليمنىالضفةاوعلى،الامافوسلجبالالر/قى

نمتقد.ماعلىيادفيمؤسسهاإلىنسبة،ياديمملكلةأحيالاسميت

Al-858)النالتنصرسلماالاشورياالكوسطها t)جبربيت

جبر،فيهاالحكم1تولى.زلرلىا؟ناوا،سمها.ملو!لهاأاحد1الىانسبة

اسلافهواسماءاسمهخلداللىيا،حيابنو!للامو.وش!،وحيا،وبمه

منالاخ!الزبعا،لىتحودبرافيبمتحفمحفوظةلوحةعلىشه!رنقثىفي

منملوكألحكمتولى،السلالةهدهعلوكابمد.م.قالتاسعالقرن

بناموهابنهوابرصر،الا!لبناموهوإبنهقرل:منهمانمراتأخرىسلالة

كلترك.م.قالثامنالقرانظ.ل12حكموواقد.رإكببرو"نهالثالث

واحوالهم.إممالهمعنتتحدثنقواشاراكبوبرالئالثوإالااوالابناموهمن

ا!شورية.النصواصبمضذكرتهمكما

ضضمة،سريةأوابدعلىوكثفت،الماليةبمثةقعالموهلىافينقبت

كث!ة.حجويةولوحكتماليلوعلى

بسوراواحيطت،قدم11مدينةإضإنقافوقاميةا؟راالمدينةبنيت

ث!نإاللىينإلجدإ!ينبينيفصل.م072قطره،مزدوجدائري

،م2ار.الضلرجىالجدارعرضبلغ.م7ر03عرضهفوإغ،السور

بلغحينفي،وإلصيرةالكبررةبالحبارة4وبنى،م3منأ!لثروإردفاعه

واحد،متراردفاعحتىبالححارةوبني،م3ر05الداخلىالجدارعرض

الحجارةمناميكمدابينهاصفت،الخثبمنعضاداتفواقهنصبتثم
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الخاراجية،بالدعاعاتالجدرأنتويت.أايفاالخثبمنأعصابتتخلالها

،امالعوإحي:حيانوفيها،احداوابابللمدينةكان.اجبا،براينتوفى

بوابةفيهسور!يحيطه،الجنوابىالنصففي/يقعاللىيا1الملكىوالص

الىبالنماإكرةعدنامااذاوا02(51مخطط)اخيةد"اوأخرى،خارجية

بمدين!ةاتبعالديالتقسيميثبهالتقسيمهداأنوجد/نا،اء،الورا

قصورأنا،ايضاأسنجدبل،فحسبهذاليى.(حلفتل)جوران

.صزانكقصور،(عيلانىبيت)باسمالمحروتالنوعمن،شم!

ضيد،بجوفىانالقصرالممبدبناءعلىالزمنمنقرنمروربحدتقرايبا

أقسامثلاثةإلىقموقد،شمألفيجالقص-1اسمباالمحروفالقصر

السكن-جناح-الرسسالجناح:ألقديمةألكنمانية11للقصورتقليد!

قالكلتينمن،جورداننج!كما،الراسمىالجناحإيتألف.ا!بر)نةوجناح

الىبمدفيماقسمتالشالاولىاعةمالقاقياس.متتاليتينْكيرتين

عرضيب!لغ.م8*25اسهافقياانيةالثا1أما.م6*5؟قاعتين

مدخلعرفيويبلغ.م8مبلطةبهرةباحةتتقدمهالديالرئشىالمدخل

ا.لمرشقالكةفييو(ضعأنمنوبدلا.م،حو،الىيميهالذياالمرشقماعة

مبنىالكلمتطيلثابتموقد!/ضع،جوزأنكمااو!،متحركمنقل

..(52مخط!-ا)بالحجارة

افتخركدلك،المبرمنثيدهبماصزانملككبلرةافتخرومثلما

الدبنأسلافهمنأكثر،مملكتهخدمةفيبذلهاالنىبالجهودكلاموه

ه.يفعلوإمنلمافمللم

سماهجناحاإليهافو!فأضا،القصراؤهظفاوسع،كللأموهوفاةبمد

بل،القصر1توصيعفيجهودهمتنحصراولم.،القصرالمنقبون

القصر1ضموتد.السابتةالقصورارغراعلىقصورأ!امةأشيدوا

أجهيت.واماريقصورفيالحالعليهكانكماحد،يقةالثالث

ومدأخلمدينتهمبوابكشم!ملوكزين،الحصرتقاليدعلىوجريا

نيعليهاعثرالتي1،المنقوثةالحجريةباالوحاتاجها/تهاواوا،قصورهم

حدونإ!سرمرهاالتيالمدينةأرجلهفيببمثرةأو،متساقطةأو،مكلألها
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ولاةيحكمها.أ!ثو!يةمقطحةواجعلهامإ..قالئلانإ.لقرناوأخرفي

فيوثباسو!،مدينتهمعمرإنفيزإثو!قدثم!ملوكانوبما.شو!ين2

عصرمنليستفاللوحات.إكثراوا.لربنمنقرننمدىطىتبميلها

قلمها.حبمرتبة،مبمويعاتأ.ربعفيونصنفها..واحد

*ولى:المبصمة

:صوروعليهاالجنوبيةالمدينة.لبوإبةا.لداخليةإلوإجياتلزاينكانت

حيوإفات،فدس،طائردجناحيانوحييإفانجسممنمر؟كبكائن

ويتبلالان.يتقهبلانر!ن،طيوراجنحةواوررسIواجمإنكبرؤوس

مقتبسةالرسومكهد.انوالظاهر.ووحشيةبريةحيوائك،التحية

يطِحفوقكثراتبرفىلاانهاغ!.روكراكميثىصزانلوحاترسوممن

!!167مورة"ا&حة

طبصعة!ععيه:

وفقثى،أالكللماليالضرياكلب!الد!اظيةا،لوابتلزينكانت

السهميرميمحربادمثل،حربيةبثاهد:منهاعديدةمثلادعنيها

صلهامائدةنهد.حمانيحرهاعربةفوتاو،الارشطىوإهو

والنزلانو*يةاالاسودثلصوهـحيوانك.متغابلاتشضصان

رمزالي!رىيد.وفي،بالفاسيلوحوهوىالعصالهصورة.وإلتيوس

كانكمامركبةكائناتإاشك!الىابالااضافةهدا.بنطاقهالسيفوإالبرق

المبوعتانهمكدمود.(1IAصورة)وا!لراكمشجوفىإنفيإ.لحالعليه

الاخر-!.ا!وعتنمناقدموهما..مقالتاسعالقرنالى

حععثة:اببىعة

اكبرابرالملكمممثلوهي،بهاالحقوالبناِءإ.لرابعالقصرلزاينك!نت

الظدموظفه،اماكبوإمد"،إضوريينiأ6،لملوكالعرشفلىجال!ا
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لات2علىفونيمزالذين،الموشقننمواكبوبقرا"،مريوحه!ب!ده

طنالثانى1النصفالى1تعودوكلها،و،الطبلالقشوةمثلموسيقية

.قه.مالثدنالقرن

التىالملابسفان،المشهدهلاافيالاثربعض)1،لااشوريطفنكانوان

هومثلما،اميةارا،الواشاحاواالطويلالعاديالثوب1مثل،اطكيرتديها

،الذين،ا،لموسيقييبن1علىالامرا!ينطبق.والحيتهاسه1رشعرضفائرشكل

حط.الحثو11الاشورياالزيعنمتميزمطلق2زأميبزىمثلوا

لا.9116صورة)

بمة:يواالمحمو3

أالكصوروعليها،الثا"لثللقمرالخارجيةاجهاتالوإكزينكانت

شملةأوبرديةأوعباءةقهفوعاريا،يلاطوثوبايرتديفهو.الارامى1بالزي

حاسيكوناوقد.ايسرىابيدهالايمنأكتفهعندالمنتهي1بطرفهايمسك

المجموصكاتهذهجانبوإلى.(017صورة)قالنسوةمراتدياأ!أل!أس

تمثللوحةمنها:مبحثرةأخرىاقطععلىعثرالمباني1تزينكانتالتى

سبرته،ير.وىالارامىبالخ!نقشنبه2جاوالى،اقفاواكيلاعوهالملك

.(171صورة).الخ0001رأمية2!لتابةجانبهوالىبناموهالملكولوحة

أما،الحجريةاللوحكعلىوالحفرانقثىبفنيختصفيماهدا

ملكتمثالعلىعثرفقد،المجسمةالتماثيلنحتبفنايختصفيما

قاعدةفوقنصبوقد،9للقصرالملثرقىالجنوأبى11(لجدأرقرب

اما.مارا.وطولهاسم72ارتفاعها.بطلبهمايمسكأسداانيزينها

القصرارجداقربالتمثاللعذااقامةن011م3فيبلغالتمثالأرتفا(ع

نحته،أسلوبأنكما،جوزاننيالقصرالمعبد1أمامالن!ربنصبيذكرنا

وعين،صرينفيعليهاعثرالتي،المجسمةالتماليلنحتلاسلوبمطابق

.وتفتنازالتل
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م/لم!/الا/،"،ء؟"إ!ئ!+لم،لا؟ئن!؟**،9"ء/ولس،!بم!س!*ش!ول!ب!!الهدسّع/!/!لا

!+!،!،ساله+!؟!!//!إ!لمب!*!/

//(؟ول،*و؟!ا!

بر!ْ!/!+ظاليسه!/ولع،(/ا/لم/"!،!ش/*!،د!دجمسيه،!،/

//لا///*!//لم(/+!جصيأ!ا

،،*+*3!قي*كالم!!لأ،"!/؟*كا!9*!،!لمول/لا/+،لمل!*"!!!،!

،"ول1///َ!لم،لملمح!؟!مهـفىلأ!*لم!

!؟"/،!بر؟لا،،لم/!*ر!*ش7

*7،.ألا!،،،،!"فىكبما!ض!ا

لم!لم!*!ألى!*بر؟ّى//

/لم!!كل!9/،يئ!!(//،7لم!هبم/!ا؟فئ//"//،ئما؟+لم،/،لم*،،،-/.*،(!عسس

،+لأ،(ء!!!بئىّمس/لىول"لم("!ص!+ولكافي!بد!//؟/!ا/س*!
!/8//!"!*(*ا/إ"**،لا!!لأ*،/+/"،!/ع!لم(3!ول

/طال!/ق/*ع"،ط!ي!+لالا؟بصلم!!طظ//
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الثحر،ضفالرتثبههندسيةبخطو!دزخزفتخوذةْالملكيرتدي

بالصدر.وتلتصقكالزنذ،بالوجهفتحي!اللحيةأما.لحتهايتدلىالدي

قدحينمتباعداينعيلىيقف.اميةالاراالتملاليلكممظماتقريباعنقالملكلش

مادية،ثياباويرتدي،الخلفيالثوببطرفتتصلمستديرةقاعدةفوق

.(171صورة)صرينفيوجداللىيالمككتمثالسيفاويتمنطق

:حماةممصة-6

،الشامبلادأوإس!علىسيطرترامية2سلكةلمحماةفيظمت

عامقرقرمعركةفياشتردُلحدي11لينيرخو11:ملو!لهامنونمراف

فعدالذيايلو-وحكينيإلثالثنصرسلمماألاْشورايإالك11ضد.م.ق853

ملو!لهاذ!ل!أشهرومن..مفت727-7(7الئالثفلصرلتجلاتالجزية

حددالا(شوريااالملك1اصراوصحا،،وافسصراإقبحتىشمالانفوذهواسعالذي

فس،2فيعليهعثرنقشأخبرناوقد..مق782-908الثالثفيارى

الثالمثابراهدإدبقيادةتحالفواقد،والحثيينأميينا،لإرااالوكمنعدداأن

مع/وتحالف،.عليبمخرجقدالارجحاعلىالانه،ضدهدمثقملك

يذممركما،منتصر/1المحنةهذهمنخرجالالهةاوبعون.الاشورين

..مقv.7-726)ساركون(شرو!دينألااشوريااالكدمرالقد.لنقش11

.شوري2ألى1لاويرهايدأشوريةولايةامنهاجمل،اوشور2الى1ضمهااو،حماة

الثلاثينات1فيدانمركيةبمثةأجرتها!التىالاثرأيةاالتنقياتاسفرت1

!بوابة،،.مقالثحناالقرنمنقصربقاباعلىامثف11عنالقرنمكأمن

الممالك11بقيةقلدتالتى،(لمملكةاهذهأنىمبافخامةوبحظمةتشحرنا2وغيرها

مختلففيأ؟لانفاقواالبذخا1؟نيوجارتهم،المخت!لفةابفنونهاالاراميةا

.الاتجاهات

7-ممدةسشق:

توحيدملوكهاحا؟ولقدو،إميةالاراااالممالكقوى11دصشقمملكة!دانت

للاراميين،الاشوريينأءعدامثل،خارجيةلاسب!فقوايوفلم،الاراميين

8(-ا-9
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قبلينظاماساس11علىنثاتقدالارإميةالممالكأنفيتكمنواداظية

دمشق،عاصمتهمنج!حفريكتجرلم.تبديلهأحديستطعلمىبدائ

حسب-هددربهممحبديقع.شيئاحضارتهمعننمرافالاللىا

علىالمسجدحومفيعثروبالصدفة،الاكوي1المسجدتحت-اياتاا،لروا

دسثقبمتحفمحفوظةالهول1إبىصورةعليهاالبلالتحجرعنلوحة

.(؟17صورةا)المملكةهذهفيالنحتفنعلىالواحيدأهدال!ثاوهىإ.أ؟ن

*راميين:عندالقبورشواهد

المديدعلىعثروقد.قبورهمعلىشواهدبوضعالاراميونانفرد

تقريبا.متثابهةوكلها.الخ..أنسوإالنيرابواز،رووأر،شمالفيمنها

يهدرونصاالايثلىافينرى،طببمتحفمحفواظةا،لنيربمنشاهدةوعلى

اطلروضمن،النصوتحت.وانتقامهم،ا،لهةبفضبالقبربنشمنكل

أمامهاوا،كأسوبيده،جالسا/اكبريدعىشمخصانرى،مستطيل

مروحة.و/بيده،تجديدهاعلىيمملالذي،!الخلاموبجانبه،مائدة

.1(173صورة)

..مقالثلألىالالفنهايةمنلى،الامبلادفيالصنالكةهلىهإزدهرت

مجمعمن،وكبَرةهمةمدينةتخلولم،أمىالاراالمصرفيأوجهاوبلغت

،صيدا:الشيرةالمراكزااومن.متميزةعاجيةقطحاينتج،حرفي

شم!،،حماة،دمثق،فلسطينفيالسامرة،الساحلإعلىوبيبلوس

كلاسرةعاجيةأثكقطعالمراكزهذهانتجتوقد،الداخلفيجوزان

زينتواخرى،الاثكقطعبحضزينتنيةزخرولوحك،والطاولات

ابلد!انالىمصنوعلألهاصدرتالمرا)كز1هذهانتاجوالجوإدة.انأ،لجدراابها

،(نمراود")كلخونيخاامة-بهاواجدالتى،شور2بلاداصةاواخا،مجاورة2

عاجيمءتحفبهاحفظتمستودعات-(باد7كورس)شاروكيناود،ور

أنثاس1علىسِاعدومما.كجزيةأوكهداياو11كفنائمالشامبلادمنأتت

)19،--
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وازدهار،(الغ!في)الشام1يلاد/الفيلةوجود،المجزيةالصناعةهذه

مدينةنيعثر:قد.الما،دةهذهنقلوسهولة،اوافريقيامصرمعالتجارة

ارسلانموقعاليوموهى،جرابلسمنالشرفىالمالالىأخداتو

حزائيلالملك1كرسيتزين!لانتوجميبةصغيرةعاجيةقطععلى،طاش

812؟)الارامياادمثقملك - Atقدالكراسىهذهأنويبدو.(.مق

على.11،لاشوريينقبلمن(73عامأحتلالهابمددثقمنهناكالىنقل

ويد51واقفا،ائيلحزاالمكصورةانثتالكراسسا1منالتبقيةالقطعأحد

اميين.الارا!الملوكمنكغيرهواشاحقهفوثوبايرتدي،صدرهعلىشابكتان

في،الجالبمنرسمتاقدالقدمينأنالصورةهزهعلىالوحيدوالماخذ

الثكلالىالتحاكىهذااساءواقد.الاماممناالكصورحين

بقراتعليهارسملوحكالنادرةالرأئحة1القطع1ومن.(،17صورة)

بدقةالفنانصورهابثراهةالحليبيمصونالذين،الحجولترضمن

.(175مورةا)الامهكحنانصوركما،واتقان

مثيلانرىلاوالتى،كلخوفيوجدتإلتىإcالجميلةالقطعومن

الزئبق.منفابةفياسودرجلاتفترسلبوةبلألقان،عليهاصورلوحة،لها

فيونحيرهالكهباستحملاقعالوإمنقريباتقليد!االمشهديكونوحتى

وإلثمو،ا(،ؤرقا.للاذورورحجيعنالزنبقزهراتنكانت.االواحةتطيم

قالقبرومئزرهالزنجىوشعرالاغصانكسيتحين،نجااحمركريمحجرمن

،وقدكحمىأنمنأكثرالماجية1القطع.ان(176صورةا)الاصفرالذهب

أ/نوقبل.الحرفةهذهعنفكرةتمطينالتى11،الامثلةااببمضإ!لتفيتإ

دراصةاغفلنابأنناالقولمنبدلا،الامبلادفيإلارإميينعنحديثناننهى

وملاطيةومرعثى،!لركميىمثلالم!فييدةالجدالحثيةيلاتالدوثلر2

وشم!.جوزانلفنونمطابقةتكونتكلافنونهالان،وغ!ها

*لعوري،الفنعنالتحدثمنبدلاالفصلهدامقدمةفيا!ثرناوكما

بها.تأثرهمليهاوتأثره،الشام1بلادبفنونلارتبطه
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سحتالمضلا

ولكللهش.!لر!

شوردان3ا؟شوريالملكُحكمبدايةمعيبداالذيالعصرسمينا

باليآثورإ؟شوريالملكحكمبنهايةوينتهى،.مق19؟-359الثالي

الممرسبقهالديالحديثإ!شوريبالمصر4.مق628-668بو

والحصر،.مقالثانيألالفمنانىالثا1النصففيالوالي!الآشوري

..مقا!الثاألالف1مطلعالىيعودالذيالقديمللآثوري

1(.مق985-)882الثلأ!بالنامرأشورالعصرهلىاملوكاشهرمن

شاروكين5؟7،-727الثالثفلصستجلات،85882-االثالثانصرسلما

507(سرجون)الثالي - 72 i.07(سنحديب-Al'%-حلاوناسلر

.)03(628-668بليب!شور7و068-966

،رأنافول9-ايرأنفيجرانهمعلىالحروبالملوكهؤلاءشنلقد

.وقبرص،وإلحجاز،ونجدومصر،الثاموبلاد،وعيلام،وبابل

اوثائقهـمفيون!صا.المنطقةافيألاعظمالقوةقراونئلاثةطيلةْواصبهحرا

السلالةهذهوثورات.جيرانهممعومواثيقهمحروبهمأخبار،المتنوعة

اب31بجمعأمرلانه،الملم1علىففلقوبانيبالشور7/ونمتبرتلكضد

العالم،فينوعهاعنألاولىكانتcبنينوىمكتبةني.وغيرهم،وبابل،سوصر

موتهوبعد،إلاقويل!11،شوريبنالملوكخر3وهو.رقيما00002وضمت

الثانىولدهثم(637-626اللانةعتلأثور)الاكبر1ولدهالحرشاعتلى

612(اشكنشاررزن) - III،موبل!(ألئور)العرشعلىخلفهئم

-،99-



الاخمينيينايدعلىألإَشوهـيةاالدو)4صقطتعهدهوفي!612-06

.نا،ل!د،1)وا

)الراوحية-الابديةااصمتهمعاجانبفالى،مراراعاصمتهمتبدلت

كلخوهيجديدةعاصمةالثانيبالاصرناشور7أيسى،شور2

كلما،الغربىالىالشماالقصراأباسمالممراوفالقصرفيهاوبنى،ا(نمراود)

الثاني،شاروكينأما.المركزيالقصراالثالثنصرسلماخليفتهفيهابنى

الكبير.تصرهفيهاوبنى،(أبادكورس)شاراوكينديورمدينةبنىفقد

فيبانيبالوأشوكأ،حدونوأسر،سنحاريبمنكلاستقر1اوقدهذأ

ثور7و،الجنوبيالقصر1سخاريببنىإذ.القصورفيهاوبنونينوى

.االثماليبلأليبلل

أليهاافجلبت،أليةغرابرمحهبلادعلىالسيطرةالد!ولة2ملهذهاتيحألقد

القصوربناءاوفي،الفنيةالحركةفياجساهموا،أرجائهاكافةمنانينالفنا

فاغنواها.شور2لىأ1الفنية1تجاربهمأكفلونهم،أمنابدفلا.تحصينها/ووالمدن

نرىفنحن.المفتوحةالبلادفيأثرو!قدألاشوريينانمنكذلكبدولا

علىالنقش1أصلوبفيواضحالثام1بلادفنونفيشوري71ا!لظيراأن

والمحاربين.الرلمجالواتصواير،ألحجرايةاللوحات

وكان.ا؟شوريالفنفيالشامبلادلكاناثرفقدصحيحوالحكس

البيت1مخط!وفققصوراهمبمضبنوأحيث،ال!حمارةفنفيواضحاذالك

وقوةالدولةعظمةاظهاركانا؟شوريالفن1منالغرض1أنوبما.العالي

مجالففى.11-شىفراوعااهملوااوا،ممينةبفروعأهتموافقد،الملك

فقد.العملنياهملانلاح!انيةالاسطوا1الاختام1علىوالحفرالنقش

لتكوينالكراتمنمجموعةركبتأومتواصلةمتحرجةخطو!نقشت

أضيعللمواتقب!افكلانتعليهانقثتالتىالمواضيعااأما01إلا!جام

تتماركمجنحةكائناتثلالولي!الاشوريلعصر11نيشاعتالتى

المجنحة.الثمىاواأالمجنحأ،شورالربقهافو،انان1يصطا!هاأومع

الآ،لهة.أمامالمثول.دينيةطقوس.عربات.مختلفةدينيةثهد

المجنحةالصى1مثلالاربابالىترمزالتىالاشياء1تقديىوكذلك

.(177صورة)الخ...والثمحدأن
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التيالحجريةاللوحكالا،ا،شوريةالملكيةوجروتقوةعنيحبرلا

9851)الثا،نيبالناصرأشيرعصرمنذاستخدامهابدأ - AM1(م.ق،

كان،بنوحاتكلخوفيقصرهقاعإتلممظمالداخليةالجلرينزينا،لدي

الاراميينباستخدامإعترتأنهوبما.أعمالهوتخليدتحظيممنهاالفرض

خبرةفاكالواانهم،*فيهشكلافميما،باللوحكوتزيينهقمرهبنل!ني

،حاتباللومزينةعامرةقصورفيهانت2التئكا،منبلادهمهااكتسبوا1اسمةوا1

ب!.نامرثور2عصرقبلعامراكانالذي1بجوز!نالقحر1الممبدمثل

!بناصرشور2قصرلوحكعلىمصورةثاهدهاالتىالمواضيعومن

ممارك.الجنبهايحي!الحياة1شجرة.الاسوداصيدمثهد:الثانى

الجزايةيجلبون4ومفلوبون.يساقو،نا.صى.وتلحرهامدنإوههاجمة

.!178صورة)الخ0001الانهاريجتازيونشو!يو،ن711الجنود.للملك

الاشكدفتبدو،الاسلوب1ناحيةمنأما،الموضوعناحيةمنهظ

ايبرفىاوحتى.للوحةالاملى1السطحعلىالصقتناما3و،ثخينةيخر

حددها،الخ...السلاحأو،اللباس1أو،إلجسمإعضاءبعضالفنان

الث،الثانصرسالماعصرالى0تنسبالتىالاعمالإ.عظمن011حزوزبواسطة

اهدماعاليهانقش،البراوانزمنبابكساء،انيالدثابالاصرنا2اشورخليفة

،(لم5(7-727)الثالثفلصوتجلاتعهدمنأما0(917صورة)حروبه

،(نمِرود)!للخوفيالمركزيالقصرزينتالتياللوحكمجموعةفلدينا

تجلبالمفلوبَةالثموب،وتدمرهاالمدن1مهاجمةمثاهدعليهاونرى

لاسلوبمابهاسلوببأالااشكالنقثتوقد.الماْشية1تسوقو11اايااالهدا

اصبحتألاشك!إنفييتجلىبسي!فارقمعةسبقهالذيا.لمصرإنحت

أما0(018صورةا)قليلأحولهاالذيالسطحفوقتبرز،سمحةأقل

فوقاوباوزة،أقوىالفالاشكا،أفضلأعمالاافلديناسجونعصرمن

فقداضيعالمواأما.ظفا.ئهعصرعلى/الثىءهذا!ينطبهق.أكثرالسطح

بها!ولعلذي11الاسودصيداهدماالااللهم،تفيرثو،نهىهىبقيت

البرية،فييطاردهاكأنا.مختلفةوضاع11نيوصورها،باليبالشور2

وطربقةبلاشكاليتحلقفيماهذ!.ليصطادهاالحظائر1منلهتسذاو

خر.2وعصربينمختلفأنهفنرى،اللوحةعلىتوزيعهااما،رسمها
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الهامةألاثعالبمضهـلا!الئانىبالناصرشور2عصرففى

علىوالصيدالمحاركعثاهدوزعتحينني،بأكملهاللوحةسطحالديننية

أما.السيداعمليةمنمحيناحدثايصورخاصمشهدحقلبكل،حقلين

سطحعلىالمهدالفنانوزعفقد،وخلفالهالئلأليسجونعصرفي

بحشاإو.انيامكاالاحداثهـترتيبايتشاسبتورايضابا!دطهاللو،حة

.(ا81ِمورة).الاهمية

ا،ثوريةاالمنحوتاتمننوعألىالاإشارةامنأيضابدلاوبالختام

متوازيشكلعلىحجروهي(اليكالاوباا)تمىالتيالنللارةال!ليلة

كانتوأن،وهى.المضلحةالمسلةشكلشكلها،هريميةقمته،المتطيلات1

ذلك.عكسالتاريخيةالناحيةمنانهافا،الااهميةقليلةالفنيةالناحيةمن

وصوطوا،المسلاتهذهمثلعلىاا!مذكرا1شورملوكبمضخلدفقد

هذهأقدم.ألكدائهماعلىاتهموا"نتصا!امعار!لهمالحرافاوابالالكلمةلنا

اني،الئابالناصرشرر2الملكعصرالىتمودالتىالبيضاءاا!لسلةالمسلات

المسلةأسطحقسم.أر؟09ارلمتفاعهاويبلغ،الكل!ىلحجر11منوهي

لخ.2ا000وإلمفلوبينوالالرى"المماركمشإهدنيهارسمتحقولإلى

المسلةالمسلاتو،من./الجداريةاللوحاتنيالحالعليههوكماتماسا

كلخو،فيواجدتألتياوا،الئا"لثانصرسلماالمكالىالمنسوبةالسوداء1

صم.06الياحواضهاشاعر،م2ارتفالكها،اللماعإ1،اسودالحجرمنهىو

ا،لممرافيدة.واالحربيةأعمالهأي،اتها/مذكرااال!كعليهاواسطرنقئى

لهيقدمالملكأماماكحارأاهويااسرائيلملكعنهاالطويألقسمافيوانرى

نرىالسفلىالحقولني.أرميابحرامنبالقربحلزأنوملك،لطااعة11

ا.Indصورة)الجزايةوااالهدايايجلبونالملكلينا.تباع
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ر!ا!مااف!ل

لرؤكرِووصرل!وهـوكِأ

ف.م071952-

ءراش5071-722)الثانيداصرجون)شروكينوباعتلاء

بلا!همواصبحت،الحاكمةاميةلارا9االسلالإت1سيادةافتهتا،ثور2

بهاامتاؤتالتي)المجدحقبةوانهت،شوريون2حكلاميديراهااتولاايا

،جوفىنامثالاصمهمعوإوتحولت،ذكرناهاالتىاالاراصبةالمالكعهور

عالنشالى!دمق،وحماة،وأرفادوشمال،برييبوتل،اتووخدا

وتدإمت،وممابدهاقصور.هادمرتإذ.الرابمةواالثالئةاالدرجتين

لها.بدائلتقمولم،رهاAسو$وحصونها

،ألاخرىتلوالملوإحدةالثامبلادفيالار،اميةالكالماانهدتوبينما

لصر،بونبوأسالارإا!الاانىإالايربابلبلادنج!ظهر،للأثوريينواخضمت

بسمبالتربخعرفت..مق626عا،مصتقلةحديدةسلاالةواسى

.(ق!.م953-626)اطدانيةالملكةاو،الالاخرةالبابليةأي!لسلالة

معالحساببتصفيةايدإنابابلفيالسلطةالىأبولمرنبووصولكان

الإرإميين.لمحاربةعديدةقراونطيلةأفصرفو،1لذين1،11الاشوريين

،شور2فياإلدأظيةاألاضطراباتبمضالجديداطكهذاإ،ستفل

منوالميديينجهةمنوالاشو!يبنوااطي!ينالكليتيينبينوالصراعات

ماجمقد!لانالذيالميديينملكإخسار!دىمعفاتفق.اخرىجهة

الماصمة1منهمكلفهاجم.الاشوريةالدول!ة،أركانهدمعلى،11!نهرينبلاد

ملأتالتىالاشورية1اللدوالةسقطتوإهكلىا.612عاماحتلاهاوانينوى

-905-



!لياستولى01بحروجما..مقالاوالاالالفامنا؟لاولىالاربحةالقرون

الااشورية،المملكةمنالفربيةالثهماليةواالشماليةالمقدصاتعلىإخسار

بلادعلىازحفوداثم،إلجنوبيةمق!حاتهاعلىلباباليو!11استولىا1ابينما

.)31(الاشورابةالسلطة14!رثوإمالثا1

علىايديهموضموابل،بمدعنالاحداثاقبةبراالمصريونايكتفلم

ضدالااشورلبنمعوتحالفوا،الام1بلادمنالجنوابيةالمقاطحات

جنوبهامناملثا11بلادز2اجتافا،لنجد(تهمنخوالفرعونواصب،البابليين

انبواخذالمهدوليبقيادة!لانلدي11،ا!بابليالجشبالتقى2اوا،الهاشماالى

انهزم،واشرسعنيفالقتاوبمد..)6هعمامكركميثىنيبلصرنبوبننصر

للباباليين.خضعتإنتيالامابلادعنوترإجع،المصريالجيثى

نبوخذلدهاوو50،6-626بولمرنبو:بابلحكلعالىتطقب

نرلمجال)ونراطصر،o1.-562مرثوكاعيلاوابنه،256-501نصر

عهدهنج!سقطتالذي953-556نيدنجوثم.556-056(شراوصر

وتحولت،امابثابلادسقطتثم،953عا/مكورشالاخمينىبيدبابل

.اخمينيونحكاميديرها،ولاياتالى

صث!ل:المامةالمبانيبابابلالحاصمة1إفىدانتنمرنبوخذعهدوفي

الصيفى،0القضرواالثهربابلوبرج،مردوكللربالكبيرالاايسانكا0ممبد

بزوجتاءاصةالخاالمحلقة1الجنائن1ثم،عشتاروباب،الثحما!ط1والقصر

الدنيأعجائبمنانهاعلىبالتارأيخاشتهرت1اوالتى،،الميديةامانش

الصبع.

المثرفت1فيانتثرتوا،البابليةافةالثقاازدهرتإلملكهداعهدويْ

.،المجاورةوالبلادالحربي

se؟Iالنهرينبلادفيكانما،.L LAفيكتنافها،لئامبلادفيحدث

الحكىمعباللقرنةقصيرةمدةحكمواقدالكلدأنيينالملوكلان،الغموض1
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بلادفياممالهموإحرروبهمعنتحدثحولياتايتزكواولم،*ضوري

في.االاشو.دىكاسلا.!مي!الثم

علىثكفلمالا.ثريةالتنقيبكفانإ،خرىجهةومن،حهةمئعلا

،الفترةلهلىهالياسىإلتاريخ!دتابةفيتسامدنامجزيةمصيةوالائق

تلرر!بئمنا،لزمنيةلحقبة11لهلىفىا.لحامدةإحريةإ!تشفك!دوسولم

اصتمرإراحضوتها،كلوعلى.!نحتىerr.نحوعلىإلامابلاد

،075-065الثانيالحديديالعصرفيازهـهرت2التىالاراميةللحضارة

العربيالقطرفيإؤلاثرية،الموااقعمنالمديدفيإمتثفةالالارمنايظهركما

مثلا!وري

الخلسة1الطبقةمنالاخرةاالمرحلةاوتنب:ايبلاسدفيد-ا

c,'تقر/يبا..مق535-072ء7مرد!ا.إالمصراهلا
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سم،ر،2ارتفاع،خثمب،حبر،رهب،انسانبراسوحثىثورلميه،ايبلا-82

..مق0225-(0002سمار8المر!ي،سم5الطول1

لم،302العركل،سمءارتفاع،اللونزببمكليحجر،صفيرراس،ايبلا-83

.د.م0235-"2..،سمأ8رالسماكة

ر،8المرفي،سمر،21ارلفاع،خشبيلوحعلىعحفورةعلكصورة،اببلا-،8

.,.0235r-00،2،لمرا3سماممة،سم

-art-



08

Al

87

AA

AA

29

29

9،

59

69

79

9A

99

،اب2مرديخالطبعةمن،اسطوانيهإختاملطبتتوم!يحيةرسوم،ايبلا-

.!.م00،2-0225

-00،2،ح!القمرلام!12الحبمةمن،مرممةخثبية!طمة،ايبلاا-

.!.م0225

-.0022.،ابمردكااالطبعة،هخاريةأنجةرسوم،ايبلا- rtملى..

..ملى0022-1،00،2ب2مردحأالطبقة،لخاريةفية2رسوم،ايلا-

.م.،أب2مرديخالطبقة،لناريةنية2رسوم،ايبلا-

م..0225J-1،00،2ب2مرريخا/لطبقة،!خاربةفية2رسوم،ايبلا-

.!.م0225-،1،002ب2مرديخالطبقة،لخارية2نةرسوم،ايلا-
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!يةطبقة،دهبيةاس!ور،ملىهبانناج،برونز،بملالربتمثال،اجاديت-1،،

01.مفى0013-0015،سم18ارتفاع،الساثين!ود

.د.معثرالرابعالقرن،سم17القالر،الدهبمنفمعة،اجاربت-5(1

i (I-د.معثرالرابعالفرن،سم91القطر،الل!بمنصحئ،اجاريت.

.د..م0125-0016الثانيةالمجموعة'لورلةاخنامطبماتصور-7(1

مش،تطعملربةالمورة،عاج،مزورعلبةغطاء،البيضاهمية/اجاريت-8(1

013.0.،سم13ارتفاع - itر.م.

!خم،لريرنقوشمنجزه،عاجةلوحة،الملهـيالفمرحديقة،اجاريت-9،1

..مال!عثرالرابعالصن،اكرحواليالكاملاللوحطولا،سم،؟ارتفاع

.لى.مIT..-001/ه،توزيبفخارالممروفللفخارتوضيحيةرسومات-015

.م.ألاخهـ،البرونزيالعمرمنلخاربةلانيةتومببحيةرسومات-151

-538-



152-

153-

15،-

155-

156-

157-

158-

915-

061-

162-

162-

16)-

165-

Ill-

0065،اليونانبلادعنمستوردة!اريةنيةlصور 01012 - rم..

المهندسئ،تقديراتحسب(حلفتل)جوزنليالمصبدالقصرلمدخلعاممنظر

.د.ماقسعالقرن

الترن،سم182ارتفاح،باؤلت،عمودتابم!ودth،(جوزن)حلفتل

.د.مالتاسع

.د.مالتاسعالقرن1،الضاربلبوابةعاممنظر،((جوزن)حلفتل

الثمىشهدعليهانقشبازلتيةلوحة،الممبدالقمرمدخل،!جوزن)حلفتل

..ملىالتاسحالقرن،سم19ارتفاع،عجيبةكائناتتر!مهاالمجنحه

الجدرانفواعدئدينكانتالمنرةاللوحاتمنمجموت،(جوزن)حدف"لا

القمر.-للممبدالخارجية

سم.IAAارتفاع،جالسهامرأة،بازلت،مد!نفمثال،"جوزن)حلفتل

.د.مالتاسعالقرن

،القاعدةمعم2ارتفاع،بازلت،هديسعيالملكتمثال،!سيكان)يةفخ!تل

.ر.مالتاسعالفرنمنالثانيالنص!،القاعدةبدونسم016

الثانينينورتاتوكولتيالاشوديللملكالنمرنصب،(ترمة)عئادةتل

سم.09ارتفاع،بازلت،ثرونداتحيةيقتلالطقىرب..ملى،861-88

.مد..08عرضما،ارا2ارتفاع،البازلتحجرمنلوحة،فارس،برشبتل

القاعةجدارعلىالمصورةللمثاهدتوضيجهدلوم،(برسيبتل)احمرتل

-.752،القمرمن،؟والقاعة7( VAمفط..

ارتفاع،بازالت،واففربتمثال،عضتارمحبد،(طاشارملان)خداتو

0752،سم(2القاعدةارتلاع،مرا73 - 7 Aق.م.

شخمان،سم59ارتماع،بازلت،لوحة،القلمةمبانياحد!،حلب

.د.م009-0001،يعدوانمجنحان

،مر؟5ارتفاع،باؤالت،جالسأيرتفال،حلبمنالثمال1الى،اتلعين

.&.ماتاسعالترن

سم،،5المرض،سم89ارتفاع،بازالت،أبهـجالىتمثال،تقنناز

..مداقسعالترن،سم04السماكة

-953-



را35ارتفاس!،بازلتا،الجنوبيةالبوابةقاويةمنلوحة،(زنث!رلىةشمال-167

..مرسعق01الترن،م

،fرا32ارتعاع،البازلتمئلوحة،الجنويبةالبوابة،(زنثرلي)شمأل-168

..مقطالتاسعالؤن،لطفسlهال

،rار؟2ارتفاع،بازلت،جالىوهوبرراكبالملكلوحة،،زنثرلي)لثَ-916

..مفطالثاعنالؤن

منالثاش1النحف،سم08ارتفاع،بازننةلوحة،ملك،(زنثرلي!شماَل-017

.د.مالئامنالقرن

القرن،م2ارتفاع،بازلت،فاعدةلودواالفملك،(زنثرلي)ضم!ل-171

..مفىالثامن

سم،،6ارتفاع،الصلابيصورة،الباذلتمنلوحة،الامويالجامع،دمثق-172

.!.امالتاسعالقرن

الترن،وليمةثهد،مرا52ارتفاع،البازلتمنلوحةيأزنثرلى)شمأل-173

.ي.مالنا!ن

ارتفاع،دمشقملك،حزائيلللملكطجبةلوحه،(طاشابىسلانياخداتو-،17

.ر.ماتاسعلمالقرن،سم16

سم.12ادتفاع،عاجيةلوحة،عطلاترفعبقرة،ا(طاشارسيلان)خداتو-175

..ملىالثامنالقرن

القرن،سم6ادتفاع،عاج،بفابهزنجياتقنرسلبوة،(نمرود)كلخو-176

01د.مالثامن

.د.م007-006،متنوعةاشورلةاسطوانجةاختامطبماتعور-177

كليحبر،اسدايدطاد،مربةلىالثانيبالناصراشور،(نمرود)كلخو-178

985،سم2/01ارنفاع،زجاجي - AMمد..

الثالثنمرشلماللملك،البرهـنزيةالبوابةمنجزء،(بلوات)بيلامجور-917

.لى.م"588-82

منانم،حعرمثي،الزجاجيالكليالحجرمنلوحة،(نمرود)كللخو-018

.د.مVTV-7،7الثالثبليصرتعلات

5--.!أ

..َ.ألمء01-لى
س!ا16/ىت



181-

1A1-

183-

185-

عيهمن

االمثار

الكلىالحجر!لوحة،بانيبالاشورمبلمنهمافومدبنةاخيلال،نينوى

1I1،ادجاجي - A11د.م.

،اسودحجر.f.ق،82-858الثالتنمرسلمامسلة،(نصود)كلخو

سم.002ارتفاع

-.ملى335-535الخامسةالطبقة،اتييةهخاريةممسر،رارةعن

عثوهه،واخرى،كاملة013ادتفاع،عشتارللربةطيئيةرمية،دارةعين

.د.م335-007السادسة/الخامسة،الطبةسم6ارنفاع

ارتفاع..مقrho-535الخامسةالطبقة،لفارسطيئيةرببة،دارةعين

سم.9ر3

م!لاحعة:

حصلتمئهافببلعددباستثئاء،الكنابهداقالمدكورةالمصالرعنالصورنقلت

المصالرمنمليلةمورعجموعةايضاليعورالدي،سلمانيمروانالسيد

.والاقناناثرجزيلملهما،الففورعبدانورومنالسيد،ليها

،"،

5--ا!أ



الضص

مةالمفلى
المدخل

الاثارعلىىلتقيب111تاريخ:*ولالفمل

الحديتالحجري1،الحصر-االثاني:الفصل

.مق0085-0055

اليدويةالحرف.وا،القرىنوء

الحيوانوتربيةاعةالزراوابدأية

اللالاتفجرعصر:الث!ثالفصل

.مق0028-0235

وايبلاماري،كش:ممالكلرء

أيبلامملكة

إ!كديون:الرابعالفصل

ق.م015؟-035؟

الجديد،الا-ددي-السومريالحصر:الخاسىالغصل

050091النهرينبلادفي - viمق.

-2،5-

56

163

2)3

TAI

592



الاولىإ؟مورية-الكنمالةالممالك:السلاسالفمل

000016 0 - rمق.

الثثيةإ،موريةالكنحاليةالممالك:السابعالفصل

.مق0016-0012

اميون؟راi:الثضالفصل

م.ق0012-533

الحدبثا؟شوريالعصر:التاسع!مل

لانجرIامىالاراالمصر:الاشرالنصل

م.ق072-953

--3؟5

931

593

9؟4

)99

905
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	آثار الممالك القديمة في سورية 8500 ق.م الى 535 ق.م
	المدخل
	الفصل الاول: تاريخ التنقيب على الآثار
	الفصل الثاني
	أ- العصر الحجري الحديث 8500 - 5500 ق.م
	نشوء القرى , والحرف اليدوية , وبداية الزراعة وتربية الحيوان
	ب- العصر الحجري النحاسي 5500 - 3500


	الفصل الثالث
	عصر فجر السلالات 2800 - 2350 ق.م
	نشوء ممالك : كيش, ماري وايبلا
	مملكة ايبلا

	الفصل الرابع: الاكديون 2350 - 2150 ق.م
	الفصل الخامس: العصر السومري - الاكدي الجديد في بلاد النهرين 2150 - 1900 ق.م
	1- سلالة آور الثالثة
	ب- مملكة ماري الثانية 2200 - 1850 ق.م
	ج-عصر مرديخ (2250 - 2000 ق.م )

	الفصل السادس : الممالك النعانية الاموية الاولى 2000 - 1600 ق.م
	الفصل السابع: الممالك النعانية الامورية الثانية 1600 - 1200 ق.م
	الفصل الثامن : الاراميون 1200 - 533 ق.م
	الفصل التاسع: الهعصر الآشوري الحديث
	الفصل العاشر: العصر الارامي الاخير 720 - 539 ق.م
	المختصرات
	الهوامش
	ثبت المصورات
	ثبت المخططات
	ثبت الصور
	الفهرس
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

